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Sammanfattning
Starkare förväntningsläge än normalt
Den svenska ekonomin har fortsatt att utvecklas svagt under hösten 2013. Positiva signaler
från omvärlden och ett allt starkare stöd från inhemska indikatorer tyder dock på att tillväxten
tar bättre fart under de närmast kommande åren. De större ekonomierna i Europa visar prov
på bättre fart och i mer problemtygda euroländer märks en övergång från negativ till positiv
tillväxt. Det är framför allt de positiva hushållen som har agerat tillväxtmotor för utvecklingen
i den svenska ekonomin, och väntas fortsätta göra så under prognosperioden. Detta betyder att
verksamhet som är inriktad mot hemmamarknaden gynnas och att de privata tjänstenäringarna svarar för att driva upp sysselsättningen. För Uppsala län, som har en hög sysselsättningsgrad inom tjänstesektorn, är det såklart betydelsefullt för länets egen sysselsättningsutveckling
och tillväxt.
I vårens resultat från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning framkommer att förväntningarna inför framtiden i Uppsala läns näringsliv är alltmer optimistiska. Konjunkturindikatorn visar att det förväntade efterfrågeläget i näringslivet har stigit sedan våren och hösten
2013 vilket innebär ett starkare efterfrågeläge än normalt. Vidare pekar anställningsplanerna
uppåt i de flesta näringsgrenar enligt intervjuundersökningen, om än i olika utvecklingstakt.
På två års sikt förutser arbetsgivarna dessutom en ännu större ökning. Dessa starka resultat
föranleder att prognosen på antalet sysselsatta i Uppsala län revideras upp något sedan höstens prognos.

Antalet sysselsatta ökar
För Uppsala län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med ca 1 700 personer
år 2014 och med ytterligare 2 300 under 2014. Det är fortsatt de privata tjänstenäringarna
som väntas stå för en stor del av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan inför framtiden återfinns inom bland annat hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella
tjänster. Den offentliga sektorn, som också utgör en stor del av länets arbetstillfällen, har haft
en stark sysselsättningsökning de senaste åren och väntas fortsätta öka. För industrin, som i
större utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta försiktigt klättra uppåt inom
länet. Sysselsättningen inom byggsektorn väntas öka något under 2014 för att sedan öka mer
under 2015. Sammantaget är prognosen att sysselsättningen i Uppsala län ökar med 1,2 procent för innevarande år och 1,6 procent för 2015.

Fortsatt lägst arbetslöshet i landet
Uppsala läns arbetsmarknad är relativt stabil på grund av en mångsidig arbetsmarknad med
stor privat och offentlig tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Stockholms arbetsmarknad till länets förhållandevis låga arbetslöshet, som fortsatt är lägst i landet. Arbetsför-
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medlingens månadsstatistik över inskrivna arbetslösa har i stort legat på en oförändrad nivå
sedan 2011. Under hösten 2013 tycks den trenden vara bruten och antalet inskrivna har börjat
minska. Denna utveckling bedöms hålla i sig under prognosperioden och antalet inskrivna
arbetslösa förväntas minska med 800 personer under innevarande år och med ytterligare 900
mot slutet av 2015. Därmed är prognosen att den relativa arbetslösheten uppgår till 4,9 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) år 2015. Uppsala län väntas fortsättningsvis ha landets lägsta arbetslöshet i slutet av prognosperioden.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslösheten i Uppsala län är som högst bland personer som saknar gymnasieutbildning,
bland utrikes födda och bland ungdomar. Arbetslösheten för dem som har grundskola som
högsta utbildning är mer än dubbelt så hög jämfört med dem som har en gymnasial utbildning. Vidare har utrikes födda en arbetslöshet som är tre gånger högre än arbetslösheten för
personer födda i Sverige. Ungdomsarbetslösheten i länet är näst lägst i landet, men i tre av
länets kommuner ligger ungdomsarbetslösheten på höga nivåer som överskrider riksgenomsnittet. Antalet arbetslösa i länet med en sammanlagd tid i arbetslöshet på tre år eller mer
under de senaste tio åren har ökat med närmare 70 procent sedan våren 2008. Ju längre tid en
person står utan arbete, desto sämre blir dennes chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden och riskerar därmed att fastna i ett utanförskap. Under våren 2014 har dock utvecklingen vänt för antalet med långa tider i arbetslöshet (över tre år) och minskar för första gången
sedan våren 2008.

Utmaningar på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingens uppdrag har utökats under de senaste åren med nya uppdrag inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Två av tre inskrivna arbetslösa i Uppsala län ingår i någon
av de så kallande utsatta grupperna som har stora svårigheter att själva lösa sin arbetsmarknadssituation. Det rör sig om personer med högst förgymnasial utbildning, personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda och äldre
arbetslösa (55-64 år). Gemensamt för de fyra grupperna är just den förhöjda risken för långa
tider i arbetslöshet. I övrigt skiljer sig de specifika utmaningarna som respektive grupp står
inför. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen fortsätter med riktade insatser mot dem
som har det svårast på arbetsmarknaden.
Samtidigt kommer matchningsuppdraget att bli allt svårare för Arbetsförmedlingen, i takt med
att konjunkturen förbättras och efterfrågan på arbetskraft ökar. Många arbetsgivare får det
svårare att hitta efterfrågad kompetens, och bristsituationen på arbetsmarknaden kan komma
att förvärras, särskilt inom vissa yrkesområden som det redan i nuläget råder brist inom.
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Konjunkturläget i Uppsala län
Inhemsk ekonomi fortsatt draglok
Under hösten 2012 sjönk fler konjunkturindikatorer liksom resultaten i Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning till så pass låga nivåer att de snuddade dem Sverige hade under senaste
finanskrisen 2008-2009. Trots den svagare efterfrågan från omvärlden har den svenska ekonomin visat stark motståndskraft mot krisen i euroområdet. Under sista kvartalet 2013 ökade
Sveriges BNP snabbast i hela EU, 1,7 procent jämfört med föregående kvartal och även om
första kvartalet utvecklades sämre tros det snarare utgöras av ett andrum i konjunkturåterhämtningen. Efter de senaste årens ostadiga läge börjar även många andra EU-länder ana en
återhämtning. Bland de största ekonomierna i EU stegrades tillväxten i Tyskland, Spanien och
Storbritannien medan utvecklingen stagnerade i Frankrike och Italien under första kvartalet 1.
Även om uppgången i Europa är mycket dämpad är läget mer gynnsamt än det varit på länge.
Ökade inkomster och låg inflation har gett de svenska hushållen gynnsamma förutsättningar
för att konsumera de senaste åren. Hushållens konsumtion förväntas öka snabbare under innevarande år, bland annat på grund av minskad osäkerhet om arbetsmarknadsutvecklingen
och skattesänkningar till hushållen. 2 Framför allt är det verksamhet inriktad mot hemmamarknaden som gynnas. Det betyder att den svenska återhämtningen fortsätter att drivas
framåt. Storstadsregionerna väntas ha den starkaste tillväxten.
En hämmad exportefterfrågan från omvärlden slår hårdast mot regioner i Sverige med en stor
industrisektor. Tack vare att Uppsala län har en differentierad arbetsmarknad med en stor
privat tjänstenäring och en relativt liten industrinäring har länet klarat sig förhållandevis bra i
konjunkturnedgången. Den offentliga sektorn i länet är också stor och medverkar till att
svängningarna på arbetsmarknaden inte går så fort. Även närheten till Stockholms stora arbetsmarknad är positiv för länet.

Optimism inför framtiden i Uppsala näringsliv
Förväntningarna inför framtiden i näringslivet har stigit, det visar Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för Uppsala län, våren 2014. Som framgår av diagram 1 ligger konjunkturindikatorn på ett värde kring 105, vilket alltså innebär ett starkare förväntningsläge än normalt
och betydligt högre än både våren och hösten 2013. Nio av tio arbetsgivare tror att efterfrågan
på deras varor och tjänster kommer att öka eller vara oförändrad under det närmaste halvåret,
varav hälften bedömer att efterfrågan kommer att öka. Starkast framtidstro återfinns inom de
privata tjänstenäringarna, exempelvis inom handel samt hotell och restaurang.

1
2

Nationalräkenskaperna, säsongrensade värden jämfört med föregående kvartal, SCB
Konjunkturläget mars 2014, Konjunkturinstitutet

6

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Uppsala län

Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Uppsala
län, våren 2007 – våren 2014
120

110

100

90

80

70
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Anm. 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.

Positiva signaler från flera indikatorer
Inflödet av nya lediga platser till Arbetsförmedlingen kan ses som en indikator på kommande
efterfrågan på arbetskraft. 3 I Uppsala län har inflödet legat på en relativt hög nivå under en
längre tid, även om inflödet sjönk något under 2013. Under årets fyra första månader har däremot omkring 7 700 lediga platser anmälts till länets arbetsförmedlingar, vilket är ungefär 700
fler än motsvarande period året innan.
Utvecklingen av varsel kan ses som en indikation på konjunkturläget och pågående strukturomvandling i en ekonomi. Antalet varsel i länet har legat på en lägre nivå, då antalet inkomna
varsel under årets fyra första månader är 180 färre, jämfört med samma period föregående år. 4
Att titta på kapacitetsutnyttjandet är ytterligare ett sätt att bedöma kommande personalförändringar. Med kapacitetsutnyttjande menas här hur mycket företagen kan öka sin produktion
innan det krävs nyrekryteringar. En ökad efterfrågan på arbetsgivarnas produkter och tjänster
leder till ökad produktion, vilket i sin tur leder till nyrekryteringar om befintlig personal nyttjas i full utsträckning. I arbetsförmedlingens intervjuundersökning för våren 2014 har företagen i näringslivet uppgett ett högt kapacitetsutnyttjande, då närmare tre av fyra företag i Uppsala län endast kan öka produktionen med upp till tio procent innan de måste nyanställa.

Det är dock viktigt att poängtera att i denna utveckling speglas endast Arbetsförmedlingens platsstatistik. De eventuella lediga platser som inte anmäls till Arbetsförmedlingen ingår inte.
4 Varselstatistik januari-april 2014. Antalet varsel speglar dock inte nödvändigtvis hur många personer
som kommer att bli arbetslösa, eftersom en stor del av dem som varslas inte blir uppsagda och av dem
som blir det går inte samtliga ut i arbetslöshet.
3
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Under de senaste två decennierna har antalet sysselsatta inom de privata tjänstenäringarna
vuxit starkt i Uppsala län och utgör nu närmare 40 procent av länets arbetstillfällen. Till följd
av en fortsatt stark inhemsk efterfrågan och köpvilliga hushåll väntas sysselsättningen därför
fortsätta öka bland de privata tjänsterna den kommande tiden. Den offentliga sektorn utgör
också en stor del av Uppsala läns arbetsmarknad, nämligen 40 procent, och antalet sysselsatta
har ökat med över 8 000 personer sedan 2009. Här bedöms sysselsättningsutvecklingen fortsätta öka under prognosperioden. Industrin, som utgör ungefär en tiondel av länets arbetstillfällen, börjar uppvisa positiva signaler och antalet sysselsatta bedöms fortsätta öka något under prognosperioden. Prognosen för byggverksamheten, som utgör åtta procent av länets arbetstillfällen, är att konjunkturen sakteligen börjar vända upp och att antalet sysselsatta stiger
mot slutet av 2015. Jord- och skogsbruk, som utgör en tämligen liten del av Uppsala läns arbetsmarknad, upplever ett svagt efterfrågeläge och sysselsättningsutvecklingen väntas ligga
kvar på nuvarande nivå. I diagram 2 återges utvecklingen av antalet sysselsatta sedan år 2004
i länet, inklusive förväntad sysselsättning för åren 2014 och 2015.

Diagram 2. Sysselsatta i Uppsala län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015
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Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Anm. Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) i november respektive år enligt Statistiska centralbyråns Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).
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Mellan åren 2004 och 2012 har den genomsnittliga sysselsättningsutvecklingen i Uppsala län
varit 1,4 procent. 5 Under 2012 ökade antalet sysselsatta med 2 600 personer, vilket motsvarar
en utvecklingstakt på 1,9 procent. 6 Att anställningsplanerna i näringslivet i Uppsala län pekar
uppåt under 2014 påvisas i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. På två års sikt förutser
företagen en ännu större ökning av antalet anställda.
En förbättrad omvärldskonjunktur bidrar till att efterfrågan ökar relativt snabbt under 2014
och 2015. När produktionstillväxten i svenskt näringsliv kan ta fart ökar efterfrågan på arbetskraft. Vidare ligger antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen på en högre nivå än
tidigare, samtidigt som antalet personer som är berörda av varsel är lägre. I höstens prognos
gjordes bedömningen att antalet sysselsatta skulle öka med 1 300 mot slutet av 2014. I och
med de starka resultaten enligt ovan är den sammantagna bedömningen av sysselsättningen i
Uppsala län att den ökar med 1 700 personer under sista kvartalet 2014, jämfört med föregående år, för att sedan öka med ytterligare 2 300 under samma kvartal 2015. Det motsvarar en
sysselsättningstillväxt på 1,2 respektive 1,6 procent. En mer detaljerad beskrivning för respektive näringsgren och bransch följer i kommande avsnitt om näringsgrenar.

Samtidigt minskar arbetslösheten
Summan av de på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala län uppgick i slutet av april månad 2014 till 9 160 personer.
Det är 1 000 färre personer än samma månad föregående år och motsvarar en relativ arbetslöshet på 5,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Under hösten 2013 började den
relativa arbetslösheten sjunka ner igen efter att ha legat relativt stilla kring strax över sex procent sedan hösten 2011. I diagram 3 på följande sida återges utvecklingen av antalet inskrivna
arbetslösa i länet sedan 2004, inklusive den förväntade utvecklingen under prognosperioden. 7
I och med det förbättrade konjunkturläget med större efterfrågan på arbetskraft väntas nivån
på antalet arbetslösa i Uppsala län att fortsätta sjunka under prognosperioden. Sammantaget
bedöms antalet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgå till 9 400
personer i slutet av 2014, vilket är 800 färre än vid samma tidpunkt 2013. I slutet av 2015 väntas antalet arbetslösa ha sjunkit med ytterligare 900 personer.
Hur hög den relativa arbetslösheten är beror inte enbart på hur mycket sysselsättningen ökar,
utan även på hur arbetskraften utvecklar sig. Under de senaste åren har arbetskraftsutvecklingen och arbetskraftsdeltagandet 8 i Uppsala län varit stark till följd av den demografiska utvecklingen. Under prognosperioden bedöms arbetskraften att fortsätta växa, dock i lägre utObservera att från 1 jan 2007 utökas Uppsala län med Heby kommun, som tidigare har tillhört Västmanlands län, vilket påverkar analysen av utvecklingstalen kring detta år.
6 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16-64 år, SCB
7 Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften 16-64 år, säsongrensade och trendade värden
8 Arbetskraften mätt som andel av befolkningen i arbetsför ålder. I arbetskraftsdeltagandet ingår förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 16-64 år.
5
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vecklingstakt jämfört med tidigare. I relativa tal uppgår den prognostiserade relativa arbetslösheten i Uppsala län till 5,5 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) under
2014. Mot slutet av 2015 förväntas den sedan sjunka till 4,9 procent.

Diagram 3. Inskrivna arbetslösa i Uppsala län kvartal 4, 2004 – 2015, prognos för kvartal
4 2014 och 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen

Anm. Inskrivna arbetslösa (16-64 år) är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.

Stora regionala skillnader
Sysselsättningen i Uppsala län har ökat relativt starkt den senaste tiden, mycket tack vare länets näringsgrensstruktur. Länet hade näst efter Stockholms län den högsta utvecklingstakten
av antalet sysselsatta under 2012, nämligen 1,9 procent. Antalet sysselsatta i grannlänen
Västmanland och Gävleborg, där industrisektorn utgör en högre andel av antalet sysselsatta,
utvecklade sig däremot betydligt lägre då Västmanland ökade med 0,6 procent och Gävleborg
sjönk med motsvarande procent. 9 I kartbilden på följande sida åskådliggörs respektive läns
prognostiserade sysselsättningsutveckling mot slutet av 2014. Med en förväntad sysselsättningsutveckling på 1,9 procent tillhör Uppsala län dem som har högst utvecklingstal. Samtidigt
ligger de förväntade utvecklingstalen för närliggande länen Gävleborg och Södermanland betydligt lägre.
Andelen inskrivna arbetslösa i förhållande till den registerbaserade arbetskraften i Uppsala län
är lägst i Sverige. Bedömningen är att länet kommer att ha fortsatt lägst arbetslöshet jämfört
med övriga län mot slutet av prognosperioden. Därefter följer Stockholms och Hallands län.
Respektive läns prognostiserade relativa arbetslöshet är liksom sysselsättningen åskådliggjort i
9

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning, 16-64 år, SCB
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kartbilden nedan. Högst förutses den relativa arbetslösheten vara i Gävleborgs, Blekinge, Södermanlands och Västernorrlands län mot slutet av 2014, med arbetslöshetstal på över tio
procent av den registerbaserade arbetskraften. Även angränsande länet Västmanland väntas
ha en hög relativ arbetslöshet på 9,5 procent.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring mellan kvartal 4 2013 och
kvartal 4 2014

Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2014
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Brist- och överskottsyrken
Även om det i Uppsala län finns ett överskott på sökanden till vissa lediga platser råder det
samtidigt brist på arbetskraft inom andra områden. Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har närmare en av fem arbetsgivare i länet uppgett att de vid rekrytering av ny
personal haft svårigheter att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Det råder
störst brist inom offentliga tjänster, byggverksamhet samt vissa branscher inom privata tjänster såsom hotell och restaurang samt information och kommunikation. Inom offentliga tjänster har bristsituationen dessutom förvärrats sedan vårens undersökning, där numera 44 procent upplevt brist vid rekrytering till sina verksamheter. Personalbristen var istället betydligt
lägre inom exempelvis handeln samt finansiell verksamhet och företagstjänster, där endast ett
fåtal arbetsgivare angett att de upplevt brist.

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

Överskottsyrken

Anläggningsmaskinförare
Civilingenjörer elkraft
Förskollärare
Gymnasielärare i yrkesämnen
Kockar
Lastbilsmekaniker
Läkare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Grundutbildade sjuksköterskor
Undersköterskor

Administratörer och sekreterare
Barnskötare
Bibliotekarier
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Lagerarbetare
Receptionister
Skötare
Truckförare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2015 för ett urval av yrken i länet.

Överlag är bristen mer påtaglig inom högutbildade yrken, medan yrken med lägre utbildningskrav har desto fler sökanden till lediga platser. Exempelvis är det stor konkurrens bland
sökanden till platser som barnskötare, medan det istället råder brist på utbildade förskollärare. Vidare är efterfrågan stor på alla inriktningar av sjuksköterskor, och nu börjar dessutom
bristen på undersköterskor bli mer märkbar i länet. Däremot råder det hög konkurrens om
lediga platser som skötare och vårdbiträden. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har
företagen svarat på frågan hur arbetsplatsen påverkades av bristen vid rekryteringar. Här uppger närmare en fjärdedel att arbetsstället inte lyckats rekrytera eller att det tog längre tid än
normalt. Vidare har en stor andel uppgett att man fått sänka kraven på utbildning eller social
kompetens. Konsekvensen av rekryteringsproblemen har i många fall blivit att förtagen istället
hyrt in personal från bemanningsföretag eller att befintlig personal fått arbeta mer.
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Näringsgrenar
I Uppsala län arbetade drygt 146 000 personer år 2012, varav 138 000 var i åldern 16-64 år. 10
Närmare två av tre arbetstillfällen finns i Uppsala kommun. Omkring elva procent av länets
sysselsatta arbetar i Enköpings kommun och sju procent arbetar i Östhammars kommun. I
länets resterande kommuner, Tierp, Håbo, Knivsta, Heby och Älvkarleby, utgör antalet sysselsatta vardera i genomsnitt tre procent av länets arbetstillfällen.

Jord- och skogsbruk
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk är relativt få i Uppsala län, liksom i flertalet
andra regioner i Sverige. Totalt arbetade drygt 3 000 personer inom sektorn år 2012, vilket
motsvarar cirka 2 procent av länets sysselsatta. I hela landet arbetar cirka 100 000 inom jordoch skogsbruk. I näringsgrenen ingår bland annat växtodling, skogsbruk, djurskötsel och fiske.
Sysselsättningsläget varierar mellan olika årstider, särskilt under sommarsäsongen är aktiviteten hög. 68 procent inom jord- och skogsbruk i riket är egna företagare eller driver företaget i
eget aktiebolag. Ungefär en tredjedel av de sysselsatta är äldre än 65 år. Sysselsättningen inom
jord- och skogsbruk är ganska jämnt fördelad mellan länets kommuner. I Uppsala, Älvkarleby
och Håbo kommun är dock andelen sysselsatta liten inom sektorn. 11

Tufft ekonomiskt för många jordbruk
De ekonomiska förutsättningarna är hårda för många lantbrukare. I lantbruksbarometern
uppger 61 procent av lantbrukarna i riket att deras lönsamhet är dålig eller mycket dålig. Även
om andelen som anser att lönsamheten är dålig är större än dem som upplever bättre lönsamhet ser man att det har skett en positiv förändring jämfört med de tre senaste åren. Lantbruksbarometerns undersökning visar vidare att många lantbrukare tror på en något förbättrad
lönsamhet under 2015. För den region som avser Stockholm, Uppsala och Västmanland län
har lantbrukarna den minst optimistiska synen avseende lönsamheten framöver. I denna region har 24 procent anställda i sin verksamhet, och mindre än en tiondel planerar att nyanställa
personal inom de närmaste två åren. 12
Den genomsnittliga utvecklingen av sysselsatta inom jord- och skogsbruk ligger på -0,7 procent under 2007 till 2012 och sett till antalet har de legat på en relativt oförändrad nivå. Majoriteten av jordbruksföretagen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i Uppsala län räknar med en fortsatt oförändrad efterfrågan under det kommande halvåret och har gjort en
liknande bedömning för antalet anställda. Sysselsättningen väntas därmed bli i stort sett oförändrad under prognosperioden.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16 år och äldre, SCB
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16 år och äldre, SCB
12 Lantbruksbarometern 2014, LRF Konsult
10
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13
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Industri
Antalet sysselsatta som arbetar inom industrin i Uppsala län uppgick till närmare 15 000 personer år 2012. Industrin utgör därmed en tiondel av länets arbetstillfällen. Industrin sysselsätter omkring 640 000 personer i hela landet, och utgör där en andel på 14 procent. Till industrin räknas här även energiförsörjning och miljöverksamhet. Nettoutpendlingen är över
2 000 personer, vilket innebär att det är fler som pendlar utanför länet till andra industrijobb
än det är personer som pendlar in till länets arbetstillfällen inom industrin. Bland länets industriföretag är verkstadsbranschen den dominerande. 13
De flesta industrijobben finns i Uppsala kommun samt i norra Uppland. I Uppsala kommun
arbetade närmare 6 700 personer inom industrin 2012. Nästan lika många industrijobb fanns
det sammanlagt i Östhammar, Tierp och Älvkarleby kommun. I dessa tre kommuner längs
Östersjökusten utgör industrin en stor och viktig del av regionens arbetstillfällen, vilket återspeglas i diagram 4.

Diagram 4. Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Uppsala län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom industrin, enligt RAMS 2012.

Industrin är en exportberoende bransch och majoriteten av Sveriges export går till Europa.
Den svenska exporten börjat vända upp efter några svaga år, med draghjälp av ökad världshandel och svagare krona. Enligt Nationalräkenskaperna steg exportens handelsvolymer för
andra kvartalet i rad och uppvisade den snabbaste tillväxten i årstakt på över två år. 14

13
14

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), dagbefolkning, 16 år och äldre, SCB
Nationalräkenskaperna, första kvartalet 2014, SCB
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Spirande optimism i länet
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att förväntningarna hos industriföretagen i
Uppsala län är optimistiska inför framtiden. Upp emot hälften av industriföretagen räknar
med en ökande efterfrågan under sommarhalvåret samtidigt som endast ett fåtal tror att efterfrågan kommer att minska. På ett års sikt stärks förväntningarna på en ökad efterfrågan ytterligare. Som diagram 5 visar ligger den förväntade efterfrågeutvecklingen inom industrin för
Uppsala län betydligt över nivån för sitt historiska genomsnitt, liksom över rikets genomsnitt.
Även om förväntningarna inför framtiden är optimistiska uppger industriföretagen att anställningsplanerna är fortsatt restriktiva den närmaste tiden.

Diagram 5. Förväntad efterfrågeutveckling inom industrin under de kommande
sex månaderna, Uppsala län, våren 2007 – våren 2014
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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. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive
länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Vidare har tre av fem industriföretag uppgett att de kan öka produktionen med högst 10 procent innan de behöver rekrytera mer personal. Under 2012 ökade antalet sysselsatta inom
industrin i länet med 1,1 procent. 15 Den sammantagna bedömningen är att antalet industrisysselsatta i Uppsala län kommer att fortsätta öka något under 2014 och tillta i ökningstakt under
2015.

15

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), dagbefolkning, 16-64 år, SCB
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Fortsatt brist på ingenjörer
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning under våren uppger över 15 procent av industriföretagen att de under det senaste halvåret upplevt en brist vid rekrytering av personal med
rätt kompetens, vilket är en minskning jämfört med tidigare. De yrken som det framför allt
råder brist på inom industrin i länet är civilingenjörer och högskoleingenjörer. Bristen gäller
alla typer av ingenjörer utom dem med inriktning mot kemi, där det istället råder visst överskott. Byggnads- och tunnplåtslagare, maskinreparatörer och elmontörer är exempel på andra
yrken som det råder brist inom, även om dessa yrkesgrupper är mindre till antal personer räknat.

Byggverksamhet
Byggbranschen är indelad i byggande av hus och andra byggnader samt anläggningsarbeten
med mera. Byggverksamheten i Uppsala län sysselsatte över 12 000 personer 2012. Byggföretagen svarar därmed för omkring åtta procent av länets arbetstillfällen, vilket är ungefär 1,5
procentenhets högre andel än för riksgenomsnittet (se diagram 6). I hela riket arbetade nästan
318 000 personer inom byggnadsverksamheten 2012. Skillnaden mellan de byggnadsarbetare
som pendlar in till Uppsala mot de som pendlar ut är relativt stor. 1 400 personer fler reser till
arbetstillfällen utanför länet. 16

Diagram 6. Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Uppsala län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom byggverksamhet, enligt RAMS 2012.
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Sveriges Byggindustrier 17 bedömer i sin konjunkturrapport från februari att byggindustrin
kommer att expandera snabbt, främst i och med ökad produktion av nya bostäder, men även
byggmarknaden och infrastruktursinvesteringarna väntas ta fart under de närmaste åren. I
konjunkturrapporten görs bedömningen att den regionala byggvolymen inom Uppsala län
kommer att öka med nio procent under 2014 och ytterligare sex procent under 2015. Sveriges
byggindustrier räknar även med att antalet sysselsatta inom byggverksamheten kommer att
öka de närmaste åren. Eftersom det råder kompetensbrist finns risk för flaskhalsar i tillväxten,
varför företagen kan behöva överväga att rekrytera nyutbildade som kan behöva en kompletterande utbildningsinsats.
Uppsala kommun påvisar att nyproduktion av flerbostadshus och småhus är på framfart i länet. Bostadsbyggandet mätt per invånare är bland det högsta i landet, och kommunen har som
mål att växa med minst 1 500 nya bostäder per år. Som exempel på påbörjade/kommande
byggprojekt kan nämnas Storvreta samhälle som bedöms kunna växa med 1 600 bostäder
fram till år 2030. Östra Sala backe är ett annat exempel där 2 500 bostäder planeras och byggandet av infrastrukturen påbörjas under 2014 och bostadsbyggandet planeras ta fart under
2015. 18 Utbyggnaden av dubbelspår vid Gamla Uppsala, för att förbättra järnvägssträckan
mellan Uppsala och Gävle, bidrar positivt till utvecklingen inom anläggningssidan i länet. Bygget påbörjades hösten 2013 och beräknas pågå i fyra år. 19

Svagt efterfrågeläge men framtidstro
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att närmare hälften av byggföretagen i Uppsala län upplevt en oförändrad efterfrågan under det senaste vinterhalvåret. Det indikerar att
de relativt höga förväntningarna som byggföretagen hade inför framtiden i höstens intervjuundersökning inte riktigt har infriats. Säsongsvariationerna är stora inom branschen och
sommarhalvåret innebär normalt en högre efterfrågan. Närmare hälften av företagen inom
byggsektorn tror på en ökad efterfrågan de kommande sex månaderna. Med hänsyn tagen till
säsongsvariationer är dock förväntningarna inför det kommande halvåret inte lika positiva
som de varit i höstas, vilket är illustrerat i diagram 7.
Arbetsförmedlingens förväntade efterfrågeutveckling inom byggverksamhet ligger alltså en bit
under sitt historiska genomsnitt, även om nivån är något högre än våren 2013. På ett års sikt
uppgår andelen byggföretag som tror på en ökad efterfrågan till 40 procent av företagen samtidigt som andelen som tror på minskad efterfrågan sjunker något.

Byggkonjunkturen 2014-2015, Sveriges byggindustrier
Uppsala kommun
19 Trafikverket
17

18

17
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Diagram 7. Förväntad efterfrågeutveckling inom byggverksamhet under de kommande sex månaderna, Uppsala län, våren 2007 – våren 2014
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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. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive
länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att kapacitetsutnyttjandet har minskat något
inom byggindustrin. Två av tre byggföretag uppger att de kan öka produktionen med högst tio
procent innan de behöver rekrytera mer personal. Trots viss framtidstro bland byggföretagen
så råder det en viss oro i branschen och anställningsplanerna på ett respektive två års sikt är
något återhållsamma. Dessa faktorer sammantagna medför att sysselsättningen inom byggsektorn väntas öka svagt under 2014 för att sedan öka mer under 2015.

Vart tredje byggföretag har svårt att hitta personal
Även om byggkonjunkturen har varit svagare än förväntat råder det brist på vissa yrkesgrupper. Strax över 30 procent av byggföretagen i länet uppgav i vårens undersökning att de har
haft svårt att hitta personal med rätt kompetens. De vanligaste konsekvenserna av arbetskraftbristen uppges vara att byggföretagen istället hyrde in från bemanningsföretag och att befintlig
personal fått arbeta mer. Exempel på yrken där det råder brist inom är byggnadsingenjörer
och byggnadstekniker, civilingenjörer inom bygg- och anläggning, betongarbetare, isoleringsmontörer och erfarna anläggningsmaskinförare.
Bland de arbetsgivare som har uppgett brist har det berott både på att sökanden saknar önskad utbildning och önskad yrkeserfarenhet. Efterfrågan är stor på just erfarna sökanden med
yrkesbevis inom flertalet yrken, medan nyutbildade har det desto svårare på arbetsmarknaden.
Sådant är exempelvis fallet för VVS-montörer där många utbildar sig till yrket inom länet, men
har sedan svårt att få sina lärlingstimmar efter färdig utbildning. Det blir dessutom vanligare
att arbetsgivare efterfrågar personal med dubbel kompetens, exempelvis arbetsledare inom
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bygg som dessutom kan ta kunder och har god erfarenhet från det. I takt med att efterfrågan
ökar inom byggsektorn framöver väntas bristen på arbetskraft komma att utökas till fler yrkesgrupper.

Privata tjänster
Den privata tjänstenäringen är stor i Uppsala län. Totalt sysselsatte den drygt 56 000 personer
2012, varav 53 000 var i åldern 16-64 år. Närmare fyra av tio arbetstillfällen i Uppsala län
finns därmed inom den privata tjänstesektorn (se diagram 8). De största delbranscherna är
handel och företagstjänster som tillsammans sysselsätter över 32 000 personer. Utpendlingen
av arbetskraft är stor till tjänstejobb i andra län, framför allt till Stockholms län. Nettoutpendlingen uppgick nämligen till närmare 15 000 personer inom privata tjänstenäringar. 20

Diagram 8. Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Uppsala
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom privata
tjänster, enligt RAMS 2012. I privata tjänster ingår handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.

Privat tjänstenäring omfattar många olika verksamheter som riktar sig till såväl företag som
hushåll. Här återfinns handel, hotell- och restaurang, finansiell verksamhet, uthyrningsverksamhet, transport och kommunikation, dataverksamhet och andra företagstjänster,
där bemanningsföretagen ingår. Sektorn omfattar många olika yrken. En del kräver lång högskoleutbildning medan andra inte har några speciella utbildningskrav. Privat tjänstenäring
rymmer det mesta från avancerade konsultarbeten till lämpliga ingångsjobb för ungdomar.
Den privata tjänstenäringen är numera den största huvudbranschen på arbetsmarknaden och

20

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16 år och äldre, SCB
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fungerar som en stark sysselsättningsmotor under konjunkturellt starka år. Näringen har vuxit
mycket starkt under senare år med endast mindre avbrott under lågkonjunkturerna.

Starkare efterfrågan under det närmaste året
Det ljusnade ytterligare avseende efterfrågan på tjänster i Uppsala län under det senaste vinterhalvåret, enligt svaren i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Över hälften av företagen i privata tjänstenäringar uppgav att efterfrågan på deras varor och tjänster ökat under de
senaste sex månaderna. Det är framför allt handelsbranschen samt hotell och restaurang som
har upplevt en större efterfrågan på sina tjänster.
Förväntningarna är dessutom mer positiva inför det kommande halvåret, se diagram 9. Här
ligger den förväntade efterfrågeutvecklingen betydligt över både sitt historiska genomsnitt och
rikets genomsnitt. Upp mot tre av fem tjänsteföretag i Uppsala räknar med en ökad efterfrågan, och det är endast kring en tiondel som tror på en minskad efterfrågan. Mest positiva är
hotell och restaurang, handel, tjänster inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt
personliga och kulturella tjänster. Många arbetsgivare inom handeln uppger att deras verksamhet går bra nu, det tuffar på och fler bygger ut och förändrar sin verksamhet till följd av
den ökade efterfrågan.

Diagram 9. Förväntad efterfrågeutveckling inom privata tjänster under de kommande sex månaderna, Uppsala län, våren 2007 – våren 2014
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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. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Konjunkturinstitutets konfidensindikator visar att de privata tjänstenäringarna ligger kvar en
bra bit över det historiska genomsnittet i april. Företagen inom detaljhandeln är optimistiska
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inför de närmast kommande månaderna och räknar med ökade försäljningsvolymer. Sysselsättningsplanerna väntas stiga en aning, även om det fortfarande är stora skillnader mellan de
olika branscherna. De mest expansiva sysselsättningsplanerna återfinns bland restauranger,
datakonsulter samt arkitekter och tekniska konsulter. 21

Hushållen drivkraft för tjänstesektorn
Nationalräkenskaperna för första kvartalet 2014 visade tydligt att det fortsatt är den inhemska
efterfrågan som styr ekonomin i nuläget. Det var en bred uppgång för hushållskonsumtionen
där inköp av möbler, inredning samt hotell- och restaurangutgifter växte kraftigt. Inköp av nya
bilar steg kraftigt och bidrog till uppgången, liksom inköp av fritids- och underhållningsrelaterade varor och tjänster.
De privata tjänsterna påverkas främst av hushållens konsumtion och av industrins och byggnadsverksamhetens utveckling. Även om hushållen är mindre optimistiska än de varit tidigare
har hushållens reala inkomster utvecklats väl och mycket talar för att den privata konsumtionen kommer att öka i tilltagande takt under de närmaste åren. Sammantaget bedöms sysselsättningen öka inom den privata tjänstesektorn under 2014 och 2015.

Handel
Handelsbranschen består av detaljhandel (50 procent), partihandel (37 procent) samt handel
och reparation av motorfordon (13 procent) och antalet sysselsatta inom området uppgick till
15 000 år 2012. Sett till andelen sysselsatta är handeln ungefär lika stor som industrin i länet,
nämligen en tiondel. Efterfrågeutvecklingen inom handeln styrs i hög grad av hushållens ekonomi och framtidsoptimism. Således är handeln en konjunkturkänslig bransch. Antalet sysselsatta inom branschen har varierat något under de senaste åren men ökade med cirka 500 personer under 2012. Värt att notera är att branschen kännetecknas av en hög andel timanställda
och tillsammans med det faktum att utbildningskraven generellt är låga för yrkena i branschen
gör det den till en viktig ingångsbransch. Handeln hör till en av de branscher som har högst
andel av de sysselsatta under 35 års ålder i länet. Inom exempelvis detaljhandeln är häften av
de sysselsatta under 35 år. 22
I vårens intervjuundersökningar uppger närmare två av tre företag att efterfrågan har ökat
under det senaste halvåret. Handeln är även betydligt mer positiv i sin bedömning om efterfrågeutvecklingen på sex månaders sikt jämfört med höstens intervjuundersökning. Endast ett
fåtal företag spår en sjunkande efterfrågan. Vidare väntar sig över 60 procent av företagen en
ökad efterfrågeutveckling på 6-12 månaders sikt.

21
22

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer april 2014
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Transport
Förutom land-, luft- och sjötransport innehåller transportbranschen även magasinering och
lagerhantering samt post och kurirverksamhet. Transportnäringen sysselsatte dryg 5 900 personer 2012 vilket innebar en marginell ökning mot året innan. Transportsektorn är en konjunkturkänslig bransch som är beroende av en bra aktivitet i ekonomin. Godstransporterna är
starkt beroende av en god utveckling i främst byggnadsverksamheten, industrin och handeln.
Persontransporterna gynnas i sin tur av en god utveckling i ekonomin som helhet då detta
förbättrar förutsättningarna för ett ökat resande. Under de senaste åren har sysselsättningsutvecklingen inom Uppsala län stått tämligen still fram till 2012. 23
Transportföretagen rapporterar om en något stillastående efterfrågeutveckling det senaste
halvåret i vårens intervjuundersökningar. Vidare väntar sig företagen en minskad efterfrågan
under det kommande året jämfört med höstens undersökning.

Hotell- och restaurangverksamhet
Hotell- och restaurangverksamheten omfattar restaurang, catering och barverksamhet samt
hotell- och logiverksamhet. Verksamheten sysselsatte 4 200 personer under 2012 vilket var
400 fler än året innan, och branschen utgör cirka tre procent av länets samtliga arbetstillfällen. Det är även denna bransch som har uppvisat bäst sysselsättningsutveckling av de privata tjänstegrenarna i länet under 2012. Exempel på större yrkesområden inom näringsgrenen
är köks- och restaurangbiträden, restaurangpersonal samt städare och kundinformatörer.
Hotell- och restaurangverksamhetens utveckling är driven av privat konsumtion, företagsrepresentation, inhemska och utländska besök. Branschen som helhet har den yngsta åldersstrukturen av alla i Uppsala län. Närmare tre av fem sysselsatta inom hotell och restaurang är
yngre än 35 år. 24
Över hälften av branschens näringsidkare har under det senaste halvåret upplevt en ökad efterfrågan på varor och tjänster, vilket framgår av Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökningar. Även på sex månaders sikt är bedömningarna betydligt mer positiva jämfört med
höstens undersökning och två av tre företag inom branschen tror på en ökad efterfrågan.

Information och kommunikation
Inom information och kommunikation uppgick antalet sysselsatta till 3 500 personer år 2012,
vilket var en ökning med cirka tre procent mot föregående år. De största yrkena inom näringsgrenen är exempelvis dataspecialister, datatekniker och dataoperatörer samt journalister med
flera. 25 I vårens intervjuundersökning har företagen uppgett att efterfrågan minskat under de
senaste sex månaderna jämfört med i höstens undersökning och samma är fallet för det komRegisterbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16 år och äldre, SCB
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16 år och äldre samt yrkesregistret, SCB
25 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16 år och äldre samt yrkesregistret, SCB
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mande halvåret. Däremot tycks stämningsläget se något ljusare ut på 6-12 månaders sikt då
fler företag angett att de tror på en ökad efterfrågan.

Finansiell verksamhet och företagstjänster
Branschen finansiell verksamhet och företagstjänster är mycket bred och omfattar många typer av verksamheter. Förutom finans- och försäkringsverksamhet och företagstjänster såsom
personaluthyrningsverksamhet och verksamhet inom redovisning, marknadsföring och juridik
ryms även fastighetsbolag och fastighetsservice, forskning och utveckling samt verksamhet vid
huvudkontor. Sett till antalet sysselsatta utgör denna en relativt stor andel då 21 000 personer
jobbar inom branschen i länet. 26 Inom näringsgrenen är stämningsläget positivt och indikatorer på förväntad efterfrågan är betydligt starkare jämfört med i höstens intervjuundersökning.
Under det kommande halvåret, samt även på ett års sikt, spår kring hälften av företagen att
efterfrågan kommer att öka.

Personliga och kulturella tjänster
Personliga och kulturella tjänster innefattar företag med inriktning mot kultur, sport, nöjen,
biblioteks-, arkiv och museiverksamhet, reparationer av hushållsartiklar, intresseorganisationer samt kropps- och skönhetsvård. Under 2012 var 6 700 sysselsatta inom näringsgrenen,
vilket var ungefär 200 fler mot föregående år och motsvarar fem procent av länets samtliga
arbetstillfällen. 27 I vårens intervjuundersökning är andelen företag som tror på en ökad efterfrågan fler för de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret. Däremot är
svaren något mer pessimistiska jämfört med höstens undersökning.

Många tjänsteföretag har rekryteringsproblem
Omkring tolv procent av arbetsgivarna inom den privata tjänstesektorn uppger att de har haft
svårt att rekrytera personal med rätt kompetens under det senaste halvåret. Rekryteringsproblemen uppges vara störst inom hotell- och restaurang, information- och kommunikationssektorn samt inom personliga och kulturella tjänster där kring en fjärdedel av arbetsgivarna har
haft svårt att rekrytera. Samtliga branscher, förutom inom handel, har dock uppgett en mindre
bristsituation jämfört med höstens undersökning. Liksom tidigare är handeln den bransch
som har uppgett minst rekryteringsproblem, även om bristen har ökat marginellt jämfört med
höstens undersökning.
Det råder brist på exempelvis kvalificerad IT-personal som mjukvaru- och systemutvecklare
samt testare och testledare. Dessa yrken efterfrågas även i kombination med erfarenheter från
projektledning. Vidare är det brist på revisorer, controllrar och redovisningsekonomer. Däremot är det visst överskott av sökande till exempelvis arbeten som försäljare inom dagligvaruoch fackhandeln, receptionister och bibliotekarier.
26
27
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Andra bristyrken är kockar och kokerskor samt duktiga och erfarna servitörer. För servitörsyrket är det exempelvis extra viktigt med servicekänsla och specialistkunskaper inom bland annat data, engelska och viner. Arbetsgivare i länet upplever även brist på buss- och lastbilsförare där det är viktigt med adekvat körkortsbehörighet. Vidare råder det istället överskott på
sökanden för lagerarbetare och vaktmästare.

Offentliga tjänster
Till offentliga tjänster hör offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg och
sociala tjänster. De bedömningar som görs avser all offentligt finansierad verksamhet, oavsett
om huvudmannen är offentlig eller privat. I Uppsala län arbetar många inom den offentliga
tjänstesektorn, omkring 57 000 personer 2012 och av dessa var 55 000 i åldern 16-64. Det
motsvarar närmare 40 procent av alla jobb i länet, vilket är en betydligt högre andel jämfört
med riksgenomsnittet, se diagram 10. Dessutom pendlar många länsbor till ett jobb inom offentliga tjänstesektorn i andra län. Nettoutpendlingen var över 3 000 personer år 2012. 28

Diagram 10. Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Uppsala län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom offentliga tjänster, enligt RAMS 2012. I offentliga tjänster ingår offentlig förvaltning, utbildning samt vård och omsorg,
oavsett huvudman.

De offentligt drivna verksamheterna i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ser relativt
positivt på sin verksamhetsutveckling för det kommande halvåret. Förväntningarna ökar och
ligger en bra bit över det genomsnittliga värdet för Uppsala län de närmaste föregående åren.
Två av tre verksamheter har uppgett att de tror på en oförändrad efterfrågan, medan i stort
28
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sett resterande tror på en ökad efterfrågan. Endast ett fåtal verksamheter tror på en minskning. Samtidigt bör verksamheternas framtidsbedömningar ses mot bakgrund av att vem som
är utförare av de offentliga tjänsterna är kundstyrt och därmed inte alltid så lätt att förutspå.
För offentliga tjänster drivna i privat regi ligger förväntningarna inför framtiden på en regelmässigt högre nivå under samma period. I vårens intervjuundersökning uppger över 40 procent av offentliga tjänster som drivs i privat regi att de tror på en ökad verksamhetsutveckling.
Inom utbildningsverksamheten har andelen som tror på en ökad utveckling stigit betydligt
jämfört med höstens undersökning, medan förväntningarna inom vård och omsorg är att läget
till en större del är oförändrat jämfört med tidigare.
De rekryteringsproblem som upplevs inom offentliga tjänster har ökat något sedan höstens
intervjuundersökning, och ligger på så pass höga nivåer att över två av fem offentligt driva
verksamheter har angett att de upplevt brist vid rekrytering av personal. Merparten av de
verksamheter som upplevt brister vid rekryteringar har uppgett att konsekvensen blev att befintlig personal fick arbeta mer.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting 29 väntas kostnadstrycket vara högt på nationell nivå
inom kommuner och landsting, till följd av demografiska förändringar. Samtidigt har skatteunderlagets reala tillväxt under 2013 liksom de senaste åren varit stark. Under 2014 begränsas
skatteunderlagstillväxten av att inkomstpensionerna sänks 30, för att sedan åter växa starkt
med kring två procent under 2015.
De senaste åren har antalet sysselsatta i Uppsala län inom offentliga verksamheter ökat i relativt hög takt. Mellan 2008 och 2012 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen i
näringsgrenen varit 2,2 procent. Den befolkningsökning i arbetsför ålder som Uppsala län
upplever, lägger tillsammans med länets sysselsättningsutveckling grunden för fortsatta ökningar av antalet anställda inom de offentliga verksamheterna under prognosperioden.

Utbildning
Med utbildningsverksamhet menas här förskola, grund- och gymnasieskola, universitet och
högskola, vuxenutbildning samt folkhögskola. I Uppsala län arbetar totalt cirka 20 000 personer inom utbildningsverksamhet. 31 Över 7 000 arbetar vid något av Uppsala läns två universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala universitet är länets tredje
största arbetsgivare, efter Uppsala kommun och landstinget, med drygt 5 000 anställda. Vid
Sveriges lantbruksuniversitet arbetar över 2 000 personer. 32

SKL, MakroNytt 3/2012
Den s k bromsen i pensionssystemet; för att det allmänna pensionssystemet ska vara stabilt ska tillgångarna minst motsvara skulderna. År 2014 är skulderna högre än tillgångarna varför pensionerna justeras ned vilket innebär att inkomstpensionerna sänks
31 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning, 16 år och äldre, SCB
32 Uppsala kommun
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Sverige har under hela 1900-talet fram till idag haft ett antal stora ”babyboomar.” De tydligaste topparna i barnafödandet har varit 1920, 1945, 1966, 1990 och till sist 2010. Barn- och
ungdomskullarnas storlek är avgörande för efterfrågan på personal inom utbildningsverksamheten. Sedan den sista stora barnkullen från babyboomen under början på 1990-talet har lämnat gymnasieskolan kommer elevkullarna i gymnasieskolan att minska under några år. I stället
ökar antalet barn inom förskolan och inom grundskolans tidigare årskullar. Under prognosperioden väntas därför antalet sysselsatta minska något inom gymnasieskolan och öka inom
förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan.
En utmaning för den offentliga sektorn är att antalet äldre som arbetar inom sektorn är relativt stort. I synnerhet är andelen äldre (55-64 år) inom gymnasie- och grundskolan hög. Under
de kommande åren kan vi därför förvänta oss en generationsväxling där. En annan utmaning
för skolväsendet är införandet av lärarlegitimationen 33.
Det råder fortsatt stor personalbrist inom utbildningsverksamheten. Över hälften av kommunerna uppger att det har varit brist på arbetskraft vid rekrytering till barnomsorgen under det
senaste halvåret. Vid kommunernas rekrytering till grundskolan har bristtalen varit så pass
höga att över 85 procent har upplevt brist vid rekryteringen.
Bristen är störst bland förskollärare, specialpedagoger samt gymnasielärare i allmänna ämnen
och yrkesämnen. Bristen på förskollärare beror dels på att andelen förskollärare ska öka inom
barnomsorgen och dels på att intresset för att utbilda sig till detta yrke inte har varit tillräckligt
stort. För barnskötare och elevassistenter råder det i stället överskott.

Vård och omsorg
Vård och omsorg inkluderar primär- och slutenvård, tandvård samt äldre- och handikappomsorg. Omkring 28 000 personer är sysselsatta i dessa verksamheter i Uppsala län. 34 Både
de kommunala och landstingsdrivna verksamheterna står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen ställer stora krav på vård- och
omsorgsverksamheten. Även den pågående generationsväxlingen påverkar de offentliga verksamheterna, då en stor andel av de yrkesverksamma väntas gå i ålderspension under de kommande åren.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning indikerar att såväl kommunerna som landstinget
kommer att genomföra en del nyrekryteringar under prognosperioden. Totalt bedöms antalet
sysselsatta inom vård och omsorg öka under prognosperioden.
Inom vård och omsorg är behovet av arbetskraft alltid stort. Det beror dels på ersättningsrekryteringar till följd av pensionsavgångar och annan naturlig personalomsättning och
33

Införandet av lärarlegitimationen innebär bland annat att endast de lärare som är legitimerade
kommer att få ansvara för undervisningen och sätta betyg.
34 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning 16 år och äldre, SCB
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dels på en bristsituation på flera yrkesgrupper. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
har två av tre verksamheter inom vård och omsorg upplevt brist vid rekrytering.
Störst är bristen på yrkesgrupper inom vården med långa högskoleutbildningar, framför allt
läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Men bristen på undersköterskor börjar också bli mer
märkbar i länet. Det beror delvis på att körkortskrav är vanligt samt obekväma arbetstider,
men även för att alltför få väljer att söka vårdutbildningar på gymnasienivå. När arbetsgivarna
inte lyckas rekrytera den personal de behöver så anlitas i stället bemanningspersonal och befintlig personal får arbeta mer. Samtidigt som det är brist på vissa yrkesgrupper är det överskott på andra, exempelvis vårdbiträden, personliga assistenter och skötare.

Offentlig förvaltning
Offentlig förvaltning innefattar anställda inom offentlig förvaltning, försvaret, obligatorisk
socialförsäkring samt verksamheter vid internationella organisationer, utländska ambassader
och liknande. Antalet sysselsatta inom offentlig förvaltning uppgår till 9 100 i Uppsala län,
varav en tredjedel arbetar som militärer eller administratörer i offentlig förvaltning 35. Jämfört
med föregående år ökade antalet sysselsatta med närmare fyra procent år 2012. Arbetsförmedlingen bedömning är att sysselsättningen inom den offentliga förvaltningen fortsätter att
öka under prognosperioden.

35
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraften består av personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens förfogande,
det vill säga som antingen sysselsatta eller arbetslösa. Grupper som inte ingår i arbetskraften
är bland annat pensionärer, studerande och långtidssjukskrivna, men även personer som är
utan arbete och inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Arbetskraftens storlek beror på storleken på flödena in i och ut ur dessa kategorier. Flödena är starkt sammankopplade med svängningar i samhällsekonomin men beror också på en uppsättning faktorer som i större eller
mindre utsträckning är oberoende av konjunkturläget. Bland de mer centrala räknas befolkningsutvecklingen, studiedeltagandet, pensionsavgångar, pendlingsmönster och ohälsomönster. I detta avsnitt följer en beskrivning av befolkningens struktur och utveckling, samt utvecklingen av arbetskraften.

Befolkningsutveckling i Uppsala län
I slutet av 2013 uppgick Uppsala läns befolkning till 345 000 personer. Sedan 2007 har befolkningen ökat med i genomsnitt omkring 3 700 personer varje år, vilket är en ganska stark
befolkningstillväxt. Befolkningsökningen under 2013 uppgick till 3 500 personer, vilket motsvarar en befolkningsutveckling på 1,0 procent. Den demografiska sammansättningen gör att
ökningen till den största delen utgörs av personer som är äldre än 65. Antalet barn i förskoleåldrarna och i de lägre skolåldrarna ökar samtidigt som högstadie- och gymnasieungdomarna har blivit färre. Det totala antalet barn och ungdomar har under de senaste åren minskat i
länet, fram till 2012 då utvecklingen vände. Antalet personer i arbetsför ålder, 16-64 år, ökar
och denna grupp utgjorde år 2013 över 221 000 personer. 36
Med en förhållandevis stor andel personer i yrkesverksamma åldrar har Uppsala län en gynnsam åldersstruktur. Andelen personer som är mellan 20 och 64 år har ökat sedan 1990 och
uppgick till 59 procent 2013. Under samma period har andelen barn och ungdomar minskat
något samtidigt som andelen äldre har ökat. År 2013 var 23 procent av befolkningen i länet
barn och ungdomar under 20 år och 18 procent var 65 år eller äldre. I riket var motsvarande
andelar 58 procent i åldern 20-64, samt 23 och 19 procent för de yngre respektive äldre. I
Knivsta kommun är andelen barn och ungdomar stor och andelen äldre liten. I Heby, Tierp,
Älvkarleby och Östhammar kommun är i stället andelen äldre stor.
Andelen av befolkningen som är född utomlands har ökat under lång tid. I början av 2000talet var den 11 procent av den folkbokförda befolkningen i länet. Under 2013 ökade siffran till
strax över 14 procent. Det motsvarar 50 000 personer år 2013 och innebär en ökning med
15 000 personer sedan början av 2000-talet. Invandringsnettot uppgick till 1 700 personer och
antalet som flyttar in från utlandet är dubbelt så hög som antalet personer som flyttat till utlandet. Invandringen i riket ökade med 12 procent och ligger på den högsta nivån någonsin,
36
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framför allt till följd av den ökande invandringen från Syrien och Somalia. I Uppsala län ökade
invandringen med fyra procent, och Uppsala kommun hör till en av de kommuner som hade
högst andel invandrade i Sverige år 2013. 37
Förutom det positiva flyttnettot från invandring växer länet också genom ett flyttningsöverskott från övriga landet, det vill säga det är fler som flyttar till än från länet. Under 2013 var
det cirka 600 fler inrikes inflyttningar jämfört med inrikes utflyttningar. 38 Under de kommande åren bedöms befolkningen i Uppsala län fortsätta växa, och fram till år 2025 förutses
befolkningen öka med cirka 12 procent 39.

Växande arbetskraft
Under de senaste åren har Uppsala län haft en ganska hög arbetskraftstillväxt. Mellan 2007
och 2012 har arbetskraften ökat med i genomsnitt 1,2 procent. År 2012 omfattade arbetskraften i Uppsala län drygt 170 000 personer i åldrarna 16-64 år, vilket motsvarar en utveckling av
arbetskraften på 1,8 procent. Arbetskraften i länet bedöms fortsatt utvecklas positiv under
prognosperioden, men inte i lika stor utsträckning som tidigare år.
Den grupp som ligger utanför arbetskraften, dvs. personer som är studerande, sjuka, hemarbetande, pensionärer med flera, uppgick till omkring 53 000 personer i åldrarna 16-64 år 2012.
Försäkringskassans ohälsotal 40 har sjunkit inom länet sedan 2004, från att ha uppgått till
strax över 40 dagar i april 2004 och nu ligger kring 24 dagar under samma månad år 2014. I
och med detta har arbetskraften fått ett tillskott under dessa år, även om minskningen tycks ha
stannat av sedan 2012. I förhållande till rikets genomsnitt för april 2014 ligger länets ohälsotal
närmare tre procentenheter lägre.

Störst nettoutpendling i landet
Ökad arbetsinpendling från andra län ökar arbetskraftens storlek, och på motsvarande sätt
minskar den vid utpendling. Uppsala län har en mycket stor utpendling av arbetskraft, störst i
landet. Nästan var fjärde länsbo som arbetar pendlar till ett jobb i ett annat län, vilket motsvarar över 38 000 personer år 2012. Samtidigt pendlade 16 000 personer boende i ett annat län
in till Uppsala. Det ger en nettopendling på minus 22 000 personer, vilket återges per näringsgren i tabellen på följande sida. 41

Befolkningsstatistiken, SCB
Befolkningsstatistiken, SCB
39 Befolkningsprognos från 2011, SCB
40 Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade
försäkrade (befolkningen) 16-64 år.
41 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. 16 år och äldre, SCB
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Förvärvsarbetande nattbefolkning (bor i länet) och dagbefolkning (arbetar i länet)
samt nettoutpendling i Uppsala län 2012, 16 år och äldre
Nattbefolkning Dagbefolkning
Jord- och skogsbruk
Industri
Tillverkning, utvinning
Energiförsörjning, miljöverksamhet

Nettopendling

3 407

3 422

15

17 099

14 930

-2 169

14 473

12 521

-1 952

2 626

2 409

-217

Byggnadsverksamhet

13 785

12 346

-1 439

Privata tjänster

71 433

56 370

-15 063

18 377

14 974

-3 403

Transport och magasinering

9 121

5 943

-3 178

Hotell och restaurang

4 997

4 180

-817

Information och kommunikation

5 749

3 540

-2 209

Finans- och försäkringsverksamhet

2 701

1 511

-1 190

Handel

Fastighetsverksamhet

2 524

2 308

-216

20 520

17 251

-3 269

7 444

6 663

-781

60 503

57 279

-3 224

Offentlig förvaltning och försvar

10 853

9 359

-1 494

Utbildning

21 283

20 181

-1 102

Vård och omsorg, sociala tjänster

28 367

27 739

-628

Företagstjänster
Kulturella och personliga tjänster
Offentliga tjänster

Ej uppgift
Totalt

1 547

1 490

-57

167 774

145 837

-21 937

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB.

I och med den stora utpendlingen är det stora skillnader mellan den förvärvsarbetande dagoch nattbefolkningen, det vill säga de som arbetar i länet och de sysselsatta som bor i länet.
Den förvärvsarbetande nattbefolkningen uppgick till omkring 168 000 personer år 2012 medan den förvärvsarbetande dagbefolkningen var drygt 146 000. Störst skillnad mellan den
förvärvsarbetande dag- och nattbefolkningen är det i den privata tjänstesektorn. Här är den
förvärvsarbetande dagbefolkningen över 20 procent mindre än den förvärvsarbetande nattbefolkningen, det vill säga nettoutpendlingen av sysselsatta inom sektorn uppgår till 15 000 personer. Men även inom industrin, byggnadsverksamheten och den offentliga tjänstesektorn är
det många länsbor som pendlar till ett arbete i ett annat län.
Många av länsbornas situation på arbetsmarknaden påverkas med andra ord i mycket stor
utsträckning av hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas i grannlänen, framför allt i Stockholms län. De flesta utpendlare arbetar nämligen i Stockholms län men många jobbar även i
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grannlänen Gävleborgs och Västmanlands län. Pendeltågslinjen mellan Uppsala och Stockholm möjliggör dessutom en smidigare pendling till arbetstillfällen i norra Storstockholm.
Bland dem som pendlar in till länet är det vanligast att komma från Stockholms län. Därefter
följer Gävleborgs och Västmanlands län. Själva nettopendlingen till Västmanlands län är nästan noll, vilket innebär att det ungefär är lika många personer som pendlar till Uppsala från
Västmanland som det är personer som pendlar i omvänd riktning. Omkring 130 000 personer
både bor och arbetar i Uppsala län.
Störst utpendling till Gävleborg har Älvkarleby kommun. Två av fem som bor i kommunen
arbetar i Gävleborgs län. Lika många arbetar i hemkommunen. Även Tierp och Uppsala kommun har en viss utpendling till Gävleborgs län. Bland de förvärvsarbetande i Håbo är antalet
som pendlar till andra län större än antalet som jobbar inom länet. De flesta Håbo-bor pendlar
till arbetsställen i Stockholms län. Likaså är Knivsta en stor utpendlarkommuner med många
som jobbar i Stockholms län. Fyra av fem av Uppsala kommuns invånare arbetar i hemkommunen, medan resterande till största delen pendlar till Stockholm. Även Östhammar, Enköping och Tierp har många som arbetar i hemkommunen.
Under 2012 ökade nettopendlingen i länet jämfört med föregående år, till följd av att inpendlingen ökade i större utsträckning än utpendlingen. Nettopendlingen har ökat med i genomsnitt 550 personer per år sedan 2008, och enligt en rapport från Mälardalsrådet 42 har just
pendlingen från Stockholms län till Uppsala län ökat i märkbar utsträckning. Arbetsförmedlingen gör bedömningen att nettopendlingen fortsätter att öka marginellt under prognosperioden, dock i mindre utsträckning än tidigare i och med den förväntade ökningen av sysselsatta både inom och utanför länet.

Välutbildad arbetskraft
Arbetskraften i Uppsala län har i genomsnitt en högre utbildningsnivå än i övriga Sverige.
Omkring 45 procent av länets arbetskraft har en eftergymnasial utbildning jämfört med 40
procent i riket som helhet. Andelen som högst har en förgymnasial utbildning uppgår till 12
procent, vilket är ungefär en procentenhet lägre än för riksgenomsnittet. 43 I en rapport från
Universitetskanslerämbetet konstateras att det förekommer stora regionala skillnader i andelen ungdomar som påbörjar högskoleutbildning i landet. Uppsala län hör till dem som hade
störst andel som påbörjat högskolestudier vid 19 års ålder (personer födda 1993), följt av
Skåne och Stockholms län. Minst var andelarna för 19-åringarna i Gotlands, Jämtlands och
Västerbottens län. Andelen 19-åringar som påbörjat högskolestudier i Uppsala län låg på 24
procent, jämfört med Gotlands län som låg hela 17 procentenheter lägre. Om man däremot
jämför andelen som påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder (personer födda 1988) var skillnaden inte lika stor, 49 procent för Uppsala län respektive 37 procent för Gotlands län. Skill42
43

Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2012
Befolkningen fördelad efter utbildningsnivå, 25-64 år, SCB
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naden på andelen som påbörjat högskoleutbildning var dock stor mellan kommunerna inom
Uppsala län, där 31 procent av 19-åringarna i Knivsta påbörjade högskolestudier jämfört med
10 procent i Heby. 44

44

Universitetkanslerämbetet, Statistisk analys från 2013-09-24
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Arbetslösheten i Uppsala län, definierad som inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft 16-64 år, har utvecklats i relativt lugn takt under den senaste tiden. Som det
framgår av diagram 11 ligger arbetslösheten för länet under nivån för riket, och är fortfarande
lägst i landet med 5,4 procent arbetslösa. Därefter följer Hallands län med 6,1 procent samt
Stockholms län som ligger på 6,4 procent. Grannlänet Gävleborgs län har liksom Blekinge län
högst arbetslöshet, där andelen inskrivna är 11,2 respektive 10,6 procent. I riket är den relativa
arbetslösheten 8,0 procent. 45
Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick i slutet av april till cirka 9 200 personer i Uppsala län, vilket är ungefär 1 000 färre jämfört med samma period föregående år. Under det
senaste årtiondet har arbetslösheten för länet varit som högst i början av 2010, då andelen
närmade sig 7 procent. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit tillbaka och har fram till hösten
2013 legat på en tämligen stabil nivå sedan mitten av 2011. Därefter tycks den stillastående
nivån vara bruten och utvecklingen har börjat vända nedåt. Totalt sett var arbetslösheten i
april 2014 något lägre för kvinnor än för män, nämligen 5,0 respektive 5,8 procent.

Diagram 11. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft, Uppsala län, januari 1994 – april 2014
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Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

45

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april 2014

2010

2012

2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Uppsala län

Sökande med aktivitetsstöd
Av samtliga arbetslösa i Uppsala län i april var cirka 5 200 öppet arbetslösa och omkring
4 000 deltog i något av Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd. Den öppna arbetslösheten har minskat med cirka 400 personer sedan föregående år, och antalet personer i program med aktivitetsstöd har minskat med 600.
43 procent av de inskrivna arbetslösa deltog alltså i ett program med aktivitetsstöd i april
2014. Det största av dessa program är Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), som omfattar över
hälften av alla programdeltagare. Programmet riktar sig till dem som varit frånvarande från
arbetsmarknaden under en längre period. Jobb- och utvecklingsgarantins fokus är arbete och
programmet ställer höga aktivitetskrav på deltagaren. Den arbetssökande ska under programtiden kontinuerligt matchas mot arbetsmarknaden. Jobb- och utvecklingsgarantins första och
andra fas omfattar sammanlagt 450 dagar och innebär vägledning, utbildning och praktik.
Därefter följer sysselsättningsfasen, som ger olika former av sysselsättning med bibehållet
aktivitetsstöd.
Det största programmet för unga arbetslösa är Jobbgarantin för unga (UGA). Programmet för
ungdomar skiljer sig från andra liknande program genom att målet inte enbart är arbete utan
också att få ungdomar att påbörja eller återgå till utbildning. Det erbjuds till personer i åldrarna 18-24 år som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen längre än tre månader. Liksom Jobboch utvecklingsgarantin har programmet ökat i storlek den senaste tiden och omfattade i slutet
av april 1 000 ungdomar i Uppsala län.

Färre nyinskrivna och fler får jobb
Hittills under 2014 har över 200 färre nyinskrivningar skett på Arbetsförmedlingarna i Uppsala län jämfört med föregående år. Bland de nyinskrivna i länet utgör kvinnorna en något
mindre andel än männen, nämligen 42 procent. Vidare är tre av tio nyinskrivna personer utrikes födda. Närmare en tredjedel av de nyinskrivna var ungdomar i åldern 18-24 år.
Av dem som varit inskrivna, antingen som öppet arbetslösa eller som deltagare i program med
aktivitetsstöd har 5 300 gått ut i arbete under årets fyra första månader, vilket är 200 fler jämfört med samma period 2013. Bland de 1 400 personer som fick arbete i april tillhörde närmare 880 personer inskrivna arbetslösa. Av dessa var 220 ungdomar, 230 utrikes födda, drygt
170 med högst förgymnasial utbildning och 170 med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslösheten i Uppsala län är som högst bland personer som saknar gymnasieutbildning,
bland utrikes födda och bland ungdomar. Arbetslösheten för dem som har grundskola som
högsta utbildningsbakgrund är mer än dubbelt så hög jämfört med dem som har en gymnasial
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utbildning. Som det framgår av diagram 12 utgör personer som har högst förgymnasial utbildning den grupp som har länets högsta relativ arbetslöshet, 14,8 procent. Av samtliga inskrivna
arbetslösa utgör denna grupp över en fjärdedel. Arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning är som högst i kommunerna Tierp och Älvkarleby då de ligger på en högre nivå
än för rikets genomsnitt i denna grupp (se bilaga 3, inskrivna arbetslösa i respektive grupp per
kommun). I Knivsta kommun är den relativa arbetslösheten för denna grupp betydligt lägre då
den uppgår till 6,7 procent.
Utrikes födda har en arbetslöshet som är tre gånger högre än arbetslösheten för personer
födda i Sverige. I genomsnitt var 3 600 utrikes födda personer öppet arbetslösa eller deltagare
i program med aktivitetsstöd i Uppsala län under perioden oktober 2013 till mars 2014. Antalet motsvarade 14,5 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16-64 år, och har
sjunkit med 0,4 procentenheter mot samma period året innan. I riket var andelen 20,8 procent. Motsvarande andel för personer födda i Sverige var 4,6 procent i Uppsala län och 6,1
procent i riket. De kommuner i länet som har högst relativ arbetslöshet bland utrikes födda är
Älvkarleby och Tierps kommun, som ligger på 26,6 respektive 24,7 procent. Däremot i Håbo
och Knivsta kommun är den relativa arbetslösheten för denna grupp betydligt lägre (7,2 respektive 8,2 procent).

Diagram 12. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Uppsala län
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Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Ungdomar är den i särklass mest rörliga gruppen på arbetsmarknaden och växlar sin arbetsmarknadsstatus betydligt mer frekvent än andra grupper. De hör också till den grupp som
drabbas hårdast vid konjunkturnedgångar eftersom de ofta ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden. Speciellt ungdomar med kort utbildning har svårt att konkurrera om jobben och
får fortsatt längre arbetslöshetstider än andra ungdomar. En stor del av dessa bedöms kvalifi-
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cera sig för deltagande i jobbgarantin för ungdomar och en del av dem senare i jobb- och utvecklingsgarantin. I genomsnitt under perioden oktober 2013 till mars 2014 var närmare
2 400 ungdomar öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i Uppsala län.
Det motsvarar 11,9 procent av arbetskraften. Även om ungdomsarbetslösheten är väldigt hög i
några av länets kommuner (Älvkarleby, Heby och Tierps kommuner ligger alla över riksgenomsnittet) är den genomsnittliga arbetslösheten för ungdomar lägst i landet näst efter Stockholms län.

Tider i arbetslöshet
Många arbetslösa har varit arbetslösa tidigare och har en lös anknytning till arbetsmarknaden.
Dessa personer går ofta mellan arbetslöshet och tillfälliga anställningar samt vandrar in och ut
ur arbetskraften utan att nå en långsiktig stadigvarande sysselsättning.
Diagram 13 visar den sammanlagda arbetslöshetstiden under den senaste tioårsperioden för
inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa samt programdeltagare med aktivitetsstöd) vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län. Med denna metod fångar man upp de personer som varvar kortare perioder i sysselsättning med perioder som inskrivna på Arbetsförmedlingen. Sedan finanskrisen 2008-2009 har antalet arbetslösa ökat i samtliga grupper.
Diagram 13. Inskrivna arbetslösa fördelade efter sammanlagd tid i arbetslöshet
under de senaste 10 åren, Uppsala län, hösten 2006 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet korttidsarbetslösa (mindre än ett år) visar en tydligare samvariation med konjunkturen än antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider. Under konjunkturnedgången steg
snabbt antalet arbetslösa som varit utan arbete en kort period. Med viss eftersläpning började
också antalet personer med längre tider i arbetslöshet att öka. Under den ekonomiska återhämtningen 2010-2011 minskade antalet med kortare tider i arbetslöshet, medan uppgången
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fortsatte för dem med längre tid som arbetslösa. Antalet arbetslösa med en sammanlagd tid i
arbetslöshet på tre år eller mer under de senaste tio åren har ökat med närmare 70 procent
sedan våren 2008. Från 1 600 personer till strax över 2 600. Ju längre tid en person står utan
arbete, desto sämre blir dennes chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden och personen riskerar därmed att fastna i ett utanförskap. Under våren 2014 har dock utvecklingen av
antalet med långa tider i arbetslöshet (över tre år) vänt och minskar för första gången sedan
våren 2008.

Stort gap mellan utsatta och ej utsatta grupper
Antalet personer som tillhör de grupper som har svårast att få ett arbete har ökat kraftigt under senare år, bland annat på grund av en stor invandring och överföring av personer från
Försäkringskassan 46. Det är viktigt att påpeka att skillnaderna är stora inom grupperna. Alla
som ingår i en utsatt grupp har inte svårt att få jobb. Men den gemensamma nämnaren för
grupperna är den förhöjda risken att hamna i långvarig arbetslöshet.
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa. Dessa grupper är
personer med högst förgymnasieutbildning, funktionsnedsatta med ett funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda samt arbetslösa i åldrarna 55-64 år.

Diagram 14. Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Uppsala län, januari 2004 – april 2014 (ej dubbelräkning mellan grupperna)
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med
funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år.

46

Beskrivs i kommande avsnitt om funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga.
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Diagram 14 visar utvecklingen av inskrivna arbetslösa i utsatta grupper respektive övriga inskrivna. Närmare två av tre inskrivna arbetslösa tillhör de grupper som kan ha extra stora
svårigheter att få ett arbete. För ett par år sedan var antalet arbetslösa som tillhörde de utsatta
grupperna nästan lika många som övriga arbetslösa. Sedan dess har antalet arbetslösa i utsatta
grupper fortsatt att öka medan övriga arbetslösa har sjunkit. Den återhämtning som skedde
efter finanskrisen gynnade främst arbetssökande med en starkare ställning på arbetsmarknaden. Under den därpå följande avmattningen på arbetsmarknaden hade personer, som ingår
i utsatta grupper, svårare att få ett arbete än personer med en starkare ställning på arbetsmarknaden. De utsatta grupperna har haft en oroväckande uppåtgående trend de senaste åren
och gapet har blivit desto större mot övriga inskrivna. Först under senhösten 2013 har en
vändning skett även för de utsatta grupperna och antalet arbetslösa har fortsatt sjunka även
för dessa hittills under 2014.
Gemensamt för de fyra utsatta grupperna är den förhöjda risken för långa tider i arbetslöshet.
I övrigt skiljer sig de specifika utmaningarna som respektive grupp står inför. I kommande
avsnitt beskrivs situationen för de utsatta grupperna, och diagram 15 visar utvecklingen för
respektive grupp sedan 2006. 47

Diagram 15. Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Uppsala län,
januari 2006 – april 2014
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Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
2 500 av samtliga inskrivna arbetslösa utgör personer som har högst en förgymnasial utbildning. Den motsvarar över en fjärdedel av samtliga inskrivna arbetslösa varpå den relativa ar47 Observera att dubbelräkning förekommer, d.v.s. en och samma individ kan räknas in i flera av grupperna
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betslösheten för denna grupp är väldigt hög, 14,8 procent 48. Detta kan jämföras med arbetslösheten för dem med gymnasial och eftergymnasial utbildning, som har en relativ arbetslöshet på 5,8 respektive 4,0 procent under samma period.
Gruppen med högst förgymnasial utbildning har ökat markant sedan finanskrisen 2008. Det
är framför allt antalet som varit utan arbete i över tre år som ökat de närmaste åren inom
gruppen. Närmare 800 personer av de inskrivna arbetslösa under hösten hade högst förgymnasial utbildning och en sammanlagd tid utan arbete på mer än tre år de senaste tio åren. Det
motsvarar närmare en tiondel av länets samtliga inskrivna arbetslösa. Sedan hösten 2012 har
denna grupp ökat med 100 personer. Först nu under hösten 2014 har även antalet arbetslösa
med långa tider i arbetslöshet minskat jämfört med tidigare period.
En förklaring till den situation som uppstått de senaste åren är att många jobb rationaliserades
bort i spåren av finanskrisen. De jobb som skapades efter krisen har i många fall högre kompetenskrav än tidigare. Det innebär att många av de som blev arbetslösa i samband med krisen
2008-2009 har mycket svårt att konkurrera om de nya jobben. Allt fler arbetsgivare har gymnasiekompetens som minimikrav vid rekryteringar, vilket också bekräftas av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning där det råder störst brist inom yrkena med höga kompetens- och utbildningskrav.
Arbetslösa födda utanför Europa
Gruppen som omfattar antalet inskrivna med utomeuropeiskt födelseland har även den ökat
under de senaste åren, både till antal och som andel av inskrivna arbetslösa. Den kraftiga ökningen sedan 2008 förklaras delvis av det försämrade arbetsmarknadsläget, delvis av infördandet av etableringsreformen under 2010 49. Däremot under våren 2014 har det i Uppsala län
skett en vändning och antalet inskrivna i denna grupp minskar. Nu uppgår de inskrivna som är
födda utanför Europa till omkring 2 500 personer, och det motsvarar över en fjärdedel av de
inskrivna. Minskningen av antalet inskrivna har även skett bland personer med långa tider i
arbetslöshet. 50
I gruppen utomeuropeiskt födda finns, precis som i övriga utsatta grupper, ett arbetskraftsutbud som arbetsgivarna ofta missar att ta tillvara på. Exempelvis hade en tredjedel av de inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda någon form av eftergymnasial utbildning och ytterligare en tredjedel hade en gymnasial utbildning. Sammanlagt motsvarar det 1 500 personer
inskrivna i länet som är utomeuropeiskt födda och innehar en utbildning motsvarande gymnasiet eller högre.

Genomsnitt under perioden okt 2013 till mars 2014
Reformen innebär bland annat att Arbetsförmedlingen övertagit det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna från kommunerna
50 Sammanlagd tid på mer än tre år under den senaste tioårsperioden
48
49
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Samtidigt utgör de utrikesfödda, och därinom de utomeuropeiskt födda, ett mycket viktigt
tillskott till arbetskraftsförsörjningen i Sverige. Den inrikes födda arbetsföra delen av befolkningen tenderar att minska i Sverige, vilket innebär att denna grupp är en viktig resurs för att
säkra det framtida arbetskraftsutbudet och därmed också den framtida välfärden.
Arbetslösa med funktionsnedsättning
Antalet inskrivna arbetslösa som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har ökat stadigt de senaste åren. Både antalsmässigt och som andel av inskrivna arbetslösa. Våren 2014 utgör gruppen 2 600 personer, vilket motsvarar en lika stor andel som gruppen förgymnasialt utbildade och utomeuropeiskt födda. Därtill har även gruppens tider i arbetslöshet ökat kraftigt. Närmare hälften av dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har varit inskrivna i mer än tre år i Uppsala län, även om denna
uppåtgående utveckling tycks ha stannat av sedan hösten 2013 och ligger nu på en oförändrad
nivå.
De senaste årens ökning förklaras till stor del av de rationaliseringar som många företag genomförde i samband med finanskrisen 2008-2009. Under 2008 reformerades också sjukförsäkringen vilket fick till följd att de som fått sjukersättning i maximalt 914 dagar utförsäkrades
och skulle prövas mot den reguljära arbetsmarknaden. De första personerna utförsäkrades i
januari 2010 och då började överföringen av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.
Givet det relativt svaga efterfrågeläget på arbetsmarknaden bedöms gruppens svårigheter att
få arbete vara fortsatt stora. I och med att inslaget av personer med mycket långa tider i arbetslöshet är så stort krävs såväl en mer uthållig konjunkturförbättring som riktade åtgärder
från Arbetsförmedlingen för att vända utvecklingen.
Arbetslösa som är äldre (55-64 år)
Av de fyra kategorierna arbetslösa inom utsatta grupper utgör personer som är äldre (55-64
år) den antalsmässigt minsta. Våren 2014 var ca 1 500 av de inskrivna mellan 55 och 64 år,
vilket motsvarar en andel på 16 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Den relativa arbetslösheten för personer i åldern 55-64 är i sig förhållandevis låg, nämligen 4,6 procent under
våren 2014. Men personer som är äldre än 55 år och hamnar i arbetslöshet löper en relativt
stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. En förklaring till de långa arbetslöshetstiderna hos den äldre delen av arbetskraften, trots att dessa personer många gånger har lång och
gedigen erfarenhet, kan vara att de arbetat inom ett yrke eller en bransch som är på tillbakagång, till exempel på grund av strukturomvandlingar eller rationaliseringar. En relativt stor
andel av de äldre inskrivna arbetslösa har även en funktionsnedsättning, nämligen 37 procent.
Vidare har en tredjedel av gruppen högst förgymnasial utbildning.

40

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Uppsala län

Antalet äldre arbetslösa har legat i stort sett oförändrad under de senaste åren, om än till och
med minskat något sedan hösten 2010. Däremot har det skett en ökning av gruppen äldre med
längre inskrivningstider. Antalet äldre med inskrivningstider längre än tre år under den senaste tioårsperioden utgör närmare 700 personer och fortsätter att öka även under våren 2014,
vilket skiljer sig från utvecklingen i övriga utsatta grupper.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Arbetsförmedlingens uppdrag har utökats under de senaste åren med nya uppdrag inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt ansvaret
för personer som uppnått tidsgränsen i sjukförsäkringen och ska pröva sin arbetsförmåga är
exempel på sådana uppdrag. Detta har bidragit till att arbetslöshetens sammansättning är
betydligt mer mångskiftande än tidigare. Det finns ett större inslag än tidigare av arbetslösa
som har stora svårigheter att själva lösa sin arbetsmarknadssituation. För många arbetslösa är
ett aktivt jobbsökande kortaste vägen till jobb medan det för andra är nödvändigt med kompetenshöjande och stödjande insatser. Det är därför viktigt med en väl avvägd arbetsmarknadspolitik som tidigt identifierar de arbetslösa som är i behov av mycket stöd i sitt arbetssökande.
Arbetsförmedlingen har en mycket viktig uppgift i att identifiera väl avvägda insatser som gör
dessa arbetslösa mer anställningsbara. Arbetsförmedlingen fokuserar på att införa tidiga insatser för arbetssökande som riskerar långvarig arbetslöshet. Dels handlar det om att snabbt
identifiera de personer som har behov av tidiga insatser och dels att sätta in rätt insatser så
fort som möjligt.

Tuff arbetsmarknad för många
Av totalt inskrivna arbetslösa i Uppsala län tillhör nästan två av tre en utsatt grupp som är i
behov av extra insatser. Som tidigare nämnts har närmare en fjärdedel av de inskrivna i länet
högst förgymnasial utbildning och den relativa arbetslösheten för denna grupp är väldigt hög.
Samtidigt har många arbetsgivare under senare tid höjt sina kompetenskrav vid rekryteringar
och det blir desto viktigare för en arbetssökande att inneha minst gymnasiekompetens. Det är
därför nödvändigt för länet att ha en väl fungerande matchningsfunktion i kombination med
väglednings- och rehabiliteringsinsatser för att så många som möjligt ska kunna få jobb. Kompletterande utbildning eller omskolning av vissa individer kan behövas. Vidare blir det nödvändigt att arbeta fram strategier för att också stimulera fram jobb där utbildningskraven inte
är så höga, som att till exempel att utveckla nya lönesubventionerade anställningar. Praktikplatser för att ge färsk arbetslivserfarenhet och nätverk för grupper som inte har det själva kan
vara andra verkningsfulla redskap för vissa individer.
Genom Etableringsreformen och Arbetsförmedlingens ansvar för nyanländas etablering skriver denna grupp in sig på Arbetsförmedlingen i ett tidigare skede än tidigare. Det är mycket
positivt att de nyanlända snabbt ställer sig till arbetsmarknadens förfogande men många av
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dem är i behov av olika insatser. Gruppen är heterogen och därför bör Arbetsförmedlingens
verktygslåda innehålla många olika verktyg för att erbjuda en god individanpassning. Utbildning i svenska språket liksom validering av kompetens och examina är viktiga verktyg. Många i
gruppen saknar egna nätverk i Sverige och Arbetsförmedlingen har därför även en viktig uppgift i att vara dessa personers förlängda närverk gentemot arbetsgivare.

Rekryteringsproblem
En växande utmaning för Uppsala län under prognosperioden kommer att vara att möta arbetsgivarnas arbetskraftsbehov. Arbetsgivarna i länet upplever det svårt att hitta arbetskraft
med rätt kompetens och i vårens undersökning har närmare ett av fem företag i näringslivet
uppgett brist vid rekrytering av ny personal. Även om arbetsgivarnas upplevda brist på personal har dämpats de senaste sex månaderna så är bedömningen att den kommer att öka igen, i
takt med att konjunktur och arbetsmarknad förstärks under prognosperioden. Vid en genomgång av vad arbetsgivarna i länet uppger att de har brist på så är det tydligt att bristen framförallt rör yrken som kräver längre utbildningar. I de fall det inte handlar om höga utbildningskrav så är istället ofta kraven på kompetens höga. Här gäller det för länet att kunna ta till
vara på de kompetenser som finns och förbättra matchningen mellan arbetsgivare som har ett
rekryteringsbehov med arbetssökande. Det är även viktigt med riktad vägledning för utbildningar och vidareutbildningar varpå ett utökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och näringslivet är av central betydelse för att se till att kompetensförsörjningen inom
länet säkras.

Bostadsbrist hämmar tillväxt
Även om bostadsbyggandet i länet går en ljusare framtid till mötes råder det ändå en stor bostadsbrist i Uppsala län, och framför allt i Uppsala kommun. I en rapport från Stockholms
Handelskammare betonar man att länet står inför flera utmaningar som riskerar att kraftigt
förvärra bostadsbristen. Det handlar om en fortsatt snabb befolkningstillväxt, stor bostadsbrist bland studenter, en hög andel unga vuxna som tvingas bo kvar hos sina föräldrar allt
högre upp i åldrarna och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden. En
sådan situation på bostadsmarknaden försvårar rörligheten på arbetsmarknaden och hämmar
möjligheterna att behålla och stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft. Bristen på
bostäder och den låga rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet försvårar också för många
hushåll att flytta till eller inom regionen. Det påverkar i sin tur rekryteringsmöjligheterna för
regionens arbetsgivare. 51

Strukturarbetslöshet
I en del yrken är utbudet av arbetskraft mycket större än efterfrågan. Arbetslösheten har ökat
under senare år i många av dessa yrken. Det gäller vissa yrken inom industrin där utbildnings51

Stockholms Handelskammares analys, 2012:7
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kraven inte är så höga samt en hel del andra yrken med låga utbildningskrav. En del av dem
som inte får arbete i dessa yrken saknar gymnasial utbildning eller har en bristfällig utbildning
i förhållande till de kompetenskrav som ställs i dag.
Dessa konjunkturellt hårt drabbade yrkesgrupper består även av arbetslösa som inte fick ett
arbete under den förra högkonjunkturen. Personer som söker arbete inom sådana yrken kallas
ofta strukturarbetslösa. Gruppen av strukturarbetslösa fylls dessutom på av ungdomar som
inte har fullständig gymnasieutbildning och av utrikes födda med kort utbildning. Dessutom
riskerar många av dem som förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen att
hamna i gruppen strukturarbetslösa. Det finns därför en stor risk att den strukturella arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå. Det är viktigt att stärka dessa personers möjligheter att få
ett arbete genom arbetsmarknadspolitiska insatser så att strukturarbetslösheten kan minska.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt
infördes ett enhetligt intervjuformulär, men även därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats något.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder 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 samt 21 regionala prognoser två gånger
per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
via dialog 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 av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna
inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap
12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna.
En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av annan statistik
och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognossiffror som
presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen
på arbetsmarknaden och i ekonomin.
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Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av arbetsställen 52 hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från
och med 2013 innehåller urvalet arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen
med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (SNI 2007), arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid
två prognostillfällen innan det byts ut.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i följande grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för
de analyser som görs på nationell och regional nivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av
arbetsställen som anpassas efter lokala behov. Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock göras i basurvalet bortsett från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 488 arbetsställen inom det privata näringslivet i Uppsala län och svarsfrekvensen blev 68 procent. Det sker
även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen
ingick 85 offentliga arbetsgivare i urvalet i Uppsala län och svarsfrekvensen uppgick till 66
procent.

52

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.

45

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Uppsala län

Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator mäter arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan.
Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det totala näringslivet. Indikatorn visar om arbetsgivarna förväntar sig att efterfrågan
på deras varor och tjänster kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande
6 månaderna. Arbetsgivarnas bedömningar sammanställs sedan till nettotal (andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka minus andelen
som bedömer att efterfrågan kommer att minska).
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning genomförs två gånger per år. Undersökningen på
våren genomförs under kvartal 2 och höstundersökningen under kvartal 4. Värden för kvartal
1 och kvartal 3 tas fram med hjälp av linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen
med X11-Arima för att sedan normaliseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1.
De normaliserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras sedan
till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande enligt RAMS i
industrin, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg standardiseras tidsserien till en
ny serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen av konjunkturindikatorn
blir således att 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.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar är inte den officiella arbetslösheten utan den 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 som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Uppsala län
Kvinnor

Män

Håbo

4,5

4,6

4,4

10,6

4,5

4,1

7,2

8,8

3,7

3,8

Älvkarleby

10,6

10,3

10,9

31,1

7,0

8,8

26,6

20,6

9,4

6,6

Knivsta

3,3

2,8

3,7

8,9

2,7

2,7

8,2

6,7

3,5

2,2

Heby

7,2

7,1

7,4

16,8

5,3

6,0

20,9

13,7

5,9

6,1

Tierp

9,6

9,7

9,5

24,5

6,1

8,2

24,7

20,5

8,3

5,5

Uppsala

5,9

5,3

6,6

9,6

4,7

4,1

14,3

16,8

6,1

4,0

Enköping

6,0

6,1

5,9

12,3

4,8

4,8

15,6

13,3

5,3

4,0

Östhammar

4,7

5,0

4,5

12,2

3,0

4,2

11,5

9,0

4,1

3,4

Länet

6,0

5,6

6,4

11,9

4,6

4,6

14,5

14,8

5,8

4,0

Riket

8,5

8,0

8,9

16,7

6,4

6,1

20,8

19,9

8,2

5,3

Kommun

Källa: Arbetsförmedlingen

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

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

Totalt
16-64 år

Arbetsmarknadsutsikterna för Uppsala län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Therese Landerholm, telefon 010-488 40 32.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2014.
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