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Sammanfattning
Fortsatt trevande återhämtning
Sedan hösten 2013 har förstärkningen i konjunkturen fortlöpt men dock i långsam takt. Efterfrågan och aktiviteten i den globala ekonomin har fortfarande en bit kvar för att nå upp till
tidigare nivåer och utvecklingen inom euroområdet är ojämn mellan länderna. Det kan konstateras att konjunkturen nu stärks på bred front samtidigt som det finns exempel på länder
som möter stora utmaningar med att komma till rätta med höga arbetslöshetsnivåer som även
rymmer stora inslag av strukturarbetslöshet. I övrigt spås USA fortsättningsvis agera draglok
för den internationella ekonomin och i Europa är det Tyskland som håller i taktpinnen.
Den svenska ekonomin har haft en relativt stark utveckling jämfört med många andra länder i
Europa. Tillväxtsiffrorna har dock varierat kraftigt från kvartal till kvartal och BNP-siffrorna
för första kvartalet 2014 uppvisade en förhållandevis svag siffra. Framöver spås det dock finnas gott om utrymme för en tydligare uppgång. På hemmamarknaden väntas hushållens bidra
positivt till tillväxten då det finns goda förutsättningar för en ökad konsumtion. Detta då räntan sannolikt kommer att hållas nere på en låg nivå de kommande två åren samtidigt som sparandet varit högt under lång tid. Sammantaget har detta stärk hushållens köpkraft.

Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet
De senaste åren har sysselsättningen haft en god utveckling i Västmanlands län och väntas öka
även framöver tack vare att konjunkturen gradvis stärks. Det är främst inom privata och offentliga tjänster som sysselsättningen väntas öka som mest under prognosperioden. Däremot
bedöms antalet sysselsatta inom industrin minska något. Mellan fjärde kvartalet 2013 och
samma kvartal 2014 beräknas antalet sysselsatta öka med totalt 900 personer vilket motsvarar
en ökning på 0,7 procent.
Sedan början av 2014 har arbetslösheten börjat falla i Västmanlands län från en relativt hög
nivå. Arbetslösheten beräknas även fortsätta sjunka under prognosperioden. Totalt bedöms
minskningen bli 800 personer mellan sista kvartalet 2013 och 2014. I första hand väntas i
arbetssökande med högskoleutbildning att ha lättare att gå från arbetslöshet till arbete till
skillnad från personer med kortare utbildning.

Arbetslöshetens sammansättning
Sökandesammansättningen har förändrats under senare år. Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper av arbetslösa som tenderar att ha en mer utsatt position än andra på arbetsmarknaden, även kallade utsatta grupper. Till dessa grupper räknas förgymnasialt utbildade,
äldre 55-64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som leder till
nedsatt arbetsförmåga. Detta är på inget sätt homogena grupper då förutsättningarna att få ett
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arbete skiljer sig mycket från individ till individ. Dock pekar statistiken på att personer med
dessa egenskaper ofta löper större risk att hamna i långa tider av arbetslöshet än andra. Generellt har exempelvis personer med högst förgymnasial utbildning ofta en kärvare arbetsmarknad då krav på gymnasieutbildning i ökad utsträckning blivit ett grundkrav för många arbetsgivare. Av samtliga inskrivna arbetslösa i Västmanlands län saknar drygt 4 000 personer
gymnasial utbildning vilket motsvarar var tredje person. Även arbetssökande som är födda
utanför Europa har ofta svårare att snabbt hitta ett arbete i jämförelse med andra. Detta beror
delvis på att dessa personer ofta är nya på arbetsmarknaden och därmed initialt saknar ett
kontaktnät samt goda svenskakunskaper. Andelen utomeuropeiskt födda arbetssökande har
ökat för att under våren 2014 utgöra 43 procent av de inskrivna i länet.

Många i långa tider av arbetslöshet
Flertalet av de som lämnat Arbetsförmedlingen och gått till arbete har varit arbetslösa i relativt
korta tider. Antalet personer som blivit kvar i långa tider av arbetslöshet är samtidigt stor.
Många av dessa personer saknar den utbildning eller kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Totalt har hälften av alla inskrivna arbetslösa i Västmanlands län varit arbetslösa i en
sammanlagd period på mer än två år under det senaste decenniet. Denna andel ökar i långsam
takt vilket visar på svårigheterna för många arbetslösa att få fast förankring på arbetsmarknaden. Delvis hänger detta ihop med att tidigare inhämtad kunskap och erfarenhet med tiden
riskerar att bli inaktuell.

Utmaningarna stora på länets arbetsmarknad
Arbetslösheten sjunker i länet men det förbättrade arbetsmarknadsläget kommer inte alla
arbetslösa till del. Andelen inskrivna arbetslösa med egenskaper som generellt sett ger sämre
jobbchanser förväntas öka i takt med att arbetsmarknaden stärks. Detta belyser svårigheterna
för vissa arbetssökande att få jobb trots att konjunkturen stärks. I takt med att efterfrågan på
arbetskraft ökar kommer därmed även matchningen på arbetsmarknaden att vara avgörande
för länets tillväxtpotential. Nära 70 procent av de inskrivna arbetslösa räknas till de så kallade
utsatta grupperna. Detta innebär att det finns en stor potentiell arbetskraftsresurs som i nuläget inte har de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Det är därför viktigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna anpassas för att på effektivast sätt rusta de arbetssökande och
öka deras möjligheter att integreras på arbetsmarknaden. En dialog och ett sammarbete mellan Arbetsförmedlingen, näringslivet och aktörer inom den offentliga sektor är också en förutsättning för att ta till vara på den potential som länets arbetsmarknad har.
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Konjunkturläget i Västmanlands län
Fortsatt försiktig återhämtning
Förstärkningen i den globala ekonomin har fortlöpt sedan Arbetsförmedlingens höstprognos
presenterades i december ifjol. Denna utveckling väntas även hålla i sig under kommande år.
Framöver väntas USA agera tillväxtmotor i världsekonomin efter en tillfällig svacka på grund
av ogynnsamma väderförhållanden under inledningen av 2014. Samtidigt noteras en bred men
långsam återhämtning i euroområdet som nu succesivt lämnar ett läge med inslag av recession
och rekordhög arbetslöshet bakom sig. Detta skapar förutsättningar för en ökad efterfrågan,
dock från en låg nivå. I spetsen går Tyskland som även framöver spås utgöra draglok för den
europeiska ekonomin. Arbetslösheten i euroområdet ligger dock alltjämt på en högre nivå än
innan finanskrisen och på sina håll finns fortfarande länder som är behov av strukturella reformer innan en normalisering kan anses ha kommit till stånd. Konfliktsituationen i Ukraina
slår i huvudsak mot den ryska ekonomin men väntas ha ringa direkt inverkan på Europa i
stort. Sammantaget innebär detta att en mer tydlig konjunkturförbättring i omvälden ligger på
framtiden.
I Sverige ökade BNP överaskande starkt med 3,1 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med
samma kvartal året innan. Detta kunde dock till stor del förklaras av en tillfällig hög offentlig
konsumtion. Tillväxtsiffran för det första kvartalet 2014 var dock svagare än de flesta analytiker hade förutspått vilket gör att en mer tydlig uppgång har skjutits något framåt. Framöver
väntas det fortsatt låga ränteläget och goda reallöneutvecklingar ha en gynnsam effekt på hushållens konsumtion vilket torde gynna handeln och således tillväxtutvecklingen i sin helhet.
I Västmanlands län har sysselsättningen utvecklats i positiv riktning de senaste åren. Arbetslösheten har länge legat på en hög nivå för att i början av 2014 börja sjunka. Exporten har
emellertid hittills inte återhämtat sig i linje med förväntningarna då efterfrågan från omvärlden ännu inte tagit ordentlig fart. Detta får industrin i länet att inta ett relativt måttligt förväntningsläge och under prognosperioden väntas antalet anställda minska något inom denna
sektor.
Från den privata sektorns övriga näringsgrenar hörs betydligt mer optimistiska tongångar.
Detta återspeglas i svaren från Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med Västmanlands läns näringsliv. I diagram 1 nedan visas Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för
privata arbetsgivare avseende förväntningsläget inför det kommande halvåret. Sedan våren
2013 kan ett tydligt förbättrat förväntningsläge noteras och utfallet för våren 2014 visar på en
indikator med ett värde över det normala. Det rör sig dock fortfarande om en försiktig förbättring. Jämförs ökningen mot i höstas med motsvarande mellan hösten 2012 och våren 2013 så
är uppgången inte lika tydlig vilket hänger ihop med en trevande återhämtning i omvärlden.
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Sammantaget indikerar vårens prognosintervjuer dock ändå en positiv utveckling som sannolikt kommer att stärkas under kommande år.

Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Västmanlands län, våren 2007 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Tolkning av konjunkturindikatorn: 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.

Nyanmälda lediga platser
Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen tenderar att samvariera med konjunkturen
och ger en indikation på företagens rekryteringsbehov. Samtliga lediga platser anmäls dock
inte till Arbetsförmedlingen vars marknadsandel uppgick till 44 procent år 2013 1. Under årets
första fyra månader anmäldes sammanlagt 7 059 lediga platser. Jämfört med första kvartalet

1
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2013 är det en ökning med 62 platser. Endast ett fåtal av de anmälda platserna avsåg yrken
som traditionell ej ställer krav på gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

Personer berörda av varsel
Utvecklingen av antalet personer som berörs av varsel ger en bild av arbetsgivarnas behov av
arbetskraft. Om antalet varsel ökar räknar arbetsgivarna i normalfallet med att möta ett tuffare
ekonomiskt läge, vilket i sig kan utgöra en bra konjunkturmätare. Dock resulterar långt ifrån
alla varsel i uppsägningar och av de som blir uppsagda går vissa över till nytt jobb, medan
andra påbörjar studier eller lämnar arbetsmarknaden av olika skäl.
Under 2013 ökade antalet varsel jämfört med året innan vilket delvis var en konsekvens av den
måttliga återhämtningen i ekonomin. Fler arbetsgivare än tidigare var tvungna att se över sin
personalstorlek givet det alltjämt osäkra efterfrågeläget. Under årets första fyra månader 2014
har dock antalet varsel varit påtagligt lägre jämfört med samma period föregående år. Samma
tendens går att skönja på riksnivå.

Kapacitetsutnyttjande
Nivån på kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket företagen kan öka sin produktion utan att
behöva anställa mer personal. Kapacitetsutnyttjandet kan således vara ytterligare en viktig
framåtblickande indikator på företagens kommande efterfrågan på arbetskraft. Ett högt värde
tyder på ett nästan fullt utnyttjande av personalresurser medan ett lågt värde innebär att det
finns större utrymme för produktionsökningar innan rekryteringar måste ske. I vårens intervjuer med arbetsgivarna i länet framkom att drygt 39 procent av samtliga företag bedömer att
produktionen kan öka i intervallet 1-10 procent innan personalstyrkan måste utökas. 16 procent av företagen bedömde att de inte kan öka produktionen alls i nuläget utan att rekrytera
personal. Av dessa är det främst inom de personalintensiva verksamheterna bygg samt vård
och omsorg som kapacitetsutnyttjandet är som högst i nuläget.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Sysselsättningen i Västmanlands län minskade markant under krisåren 2008-2009 då antalet
anställda inom främst industrin begränsades kraftigt. Sysselsättningen har efter det haft en
positiv utveckling. Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) uppgick
antalet förvärvsarbetande i åldersgruppen 16-64 år till 109 816 personer 2012. Det innebär att
antalet sysselsatta har ökat med nära 5 000 personer sedan 2009.
Inom den privata sektorn har antalet sysselsatta mellan 2010-2012 ökat mest inom företagstjänster, industri samt inom handeln. Även byggbranschen och hotell- och restaurangverksamheten har haft ett ökat antal sysselsatta. Motpolerna utgörs av fastighetsverksamhet samt
information och kommunikation som har haft ett minskat antal förvärvsarbetande.
Sysselsättningen inom den offentliga sektorn har under samma period drivits upp som mest
inom vård och omsorg. Detta är generellt ett personalintensivt område som står i nära relation
till den demografiska utvecklingen i länet. Även inom offentlig förvaltning och försvar har
antalet anställda ökat medan antalet sysselsatta minskat inom utbildning.
För kommande två år förväntas den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsätta på bred
front. Detta möjliggörs av att konjunkturen stärks både på hemmaplan och i europaområdet.
Vård- och omsorg kommer att ha ett fortsatt stort behov av både ny- och ersättningsrekryteringar under 2014-2015 avseende alltifrån undersköterskor till specialistläkare. Det privata
näringslivet, som i sig är mer direkt konjunkturberoende än den offentliga sektorn, väntas
gynnas av en positiv konjunkturutveckling samt av köpstarka hushåll. Sysselsättningen inom
näringar såsom företagstjänster, hotell och restaurang samt handeln spås därför öka under
prognosperioden. Inom industrin är dock tongångarna något mer lågmälda. I syfte att stärka
konkurrenskraften har strukturrationaliseringar genomförts som fått till följd att företagen
varit tvungna att se över sin personalstorlek. Sysselsättningen inom industrin, som utgör en
stor del av Västmanlands läns arbetsmarknad, väntas därför minska något i närtid.
Sammantaget väntas sysselsättningen öka med 900 personer mellan fjärde kvartalet 20132014 och med 1 200 personer mellan samma kvartal 2014-2015. Detta givet att konjunkturen
under prognosperioden fortsätter att förstärkas.
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Diagram 2. Sysselsatta i Västmanlands 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) 2.

Arbetslösheten minskar
I takt med att konjunkturen succesivt återhämtas sjunker arbetslösheten i länet. Detta är i linje
med Arbetsförmedlingens höstprognos för 2014. Första kvartalet 2014 uppgick arbetslösheten
till 12 753 personer vilket motsvarar 10,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är
en minskning med 500 personer jämfört med samma kvartal 2013.
Arbetslösheten beräknas även fortsätta sjunka under prognosperioden 2014 -2015. Till fjärde
kvartalet 2014 spås arbetslösheten minska med 800 personer vilket ger en arbetslöshet på 9,5
procent av den registerbaserade arbetskraften. Till samma kvartal 2015 uppskattas arbetslösheten minska med 900 personer för att uppgå till 8,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Främst väntas arbetslösa med eftergymnasial utbildning få en ljusare arbetsmarknad
och till viss del även personer med gymnasial utbildning. Detta grundar sig i arbetsgivarnas
kravprofiler vid rekrytering.

I läsningen av diagramet över sysselsättningsutvecklingen måste Heby kommuns övergång till Uppsala
län 2007 tas i beaktande vilket ej är korrigerat i diagramet. Det innebär att åren före och efter 2007 ej är
jämförbara.
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Diagram 3. Inskrivna arbetslösa i Västmanlands 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
Kartbilderna i bild 1 visar på den prognosticerade förändringen av sysselsättning och den relativa arbetslösheten i respektive län. Stockholms län väntas ha den största procentuella sysselsättningsökningen mellan fjärde kvartalet 2013 och samma kvartal 2014 följt av de andra två
andra storstadsregionerna Västra Götaland och Skåne. Även de två nordligaste länen i landet
har en relativt positiv utveckling att vänta i relation till länen i Mellansverige.
Jämförs Västmanlands län med angränsande län i Mälardalsregionen så syns tydliga skillnader. Efter Stockholms län spås Uppsala län ha den största sysselsättningsökningen inom regionen. Viktigt att ha i åtanke är samtidigt att länen skiljer sig vad gäller bland annat näringslivsstruktur, arbetskraftsutbud samt demografisk utveckling. Dessa faktorer har betydelse för
tillväxtpotentialen och således också sysselsättningen i länen. Västmanland har likt Södermanland ett större inslag av industri än de förstnämnda länen som istället karaktäriseras av en
större tjänstesektor. Jämfört med det beräknade riksgenomsnittets ökning på 1,4 procent ligger Västmanlands län under detta.
Prognosen för den relativa arbetslösheten visar också på stora regionala skillnader. Trots att
arbetslösheten är fallande i hela riket spås arbetslösheten i både Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län att ligga kvar på relativt höga nivåer, och över riksgenomsnittet på
7,8 procent. Uppsala län och Stockholms län väntas i stället vara de två län som har lägst arbetslöshet i riket. Arbetslösheten i storstadslänet Skåne ligger dock på en hög nivå och förvän-
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tas så även göra under det fjärde kvartalet 2014. I Västra Götaland väntas den relativa arbetslösheten att parkera strax under genomsnittet för riket.
Bild 1.
Förväntad procentuell sysselsättningsförändring mellan kvartal 4 2013 och
kvartal 4 2014

Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad
arbetskraft,
prognos
kvartal 4 2014

AB

Stockholm

I

Gotland

U

Västmanland

C

Uppsala

K

Blekinge

W

Dalarna

D

Södermanland

M

Skåne

X

Gävleborg

E

Östergötland

N

Halland

Y

Västernorrland

F

Jönköping

O

Västra Götaland

Z

Jämtland

G

Kronoberg

S

Värmland

AC

Västerbotten

H

Kalmar

T

Örebro

BD

Norrbotten

Brist- och överskottsyrken
I vårens prognosintervjuer framkom att bristen på arbetskraft är fortsatt stor inom länet.
Bland de privata arbetsgivarna uppger var fjärde arbetsgivare att de har upplevt svårigheter att
hitta arbetskraft i samband med rekrytering det senaste halvåret. Det motsvarar en större andel än rikets bristtal som uppgick till var femte arbetsgivare. Bristen på arbetskraft inom länet
är även något större än under våren 2013. Störts andel arbetsställen som upplevt brist återfinns inom information och kommunikation (57 procent) följt av hotell och restaurang (31)
samt byggverksamhet (31).
Inom industrin signalerar cirka 20 procent av arbetsställena om brist på kompetent arbetskraft vilket i princip är i nivå med bristtalet våren 2013. Att bristtalet inte har ökat nämnvärt
indikerar att anställningsplanerna inom branschen har skjutits på framtiden. Rekryteringsförutsättningarna är dock i många fall en avgörande faktor för huruvida företagen på sikt ska
kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Arbetskraftsbristen kan i värsta fall resultera i att industriproduktionen inte har möjlighet att växa i önskvärd omfattning på den regionala arbetsmarknaden. Den regionala kompetensförsörjningen är således av central betydelse för länets
förutsättningar att säkra sin konkurrenskraft.
Bland de offentliga arbetsgivarna är bristen på arbetskraft stor inom området vård och omsorg. Behovet av bland annat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor växer vilket gör att
den redan befintliga arbetskraftsbristen blir än mer påtaglig. Samtidigt finns det yrken där
arbetsmarknadsutsikterna är mindre goda. Exempel på yrken med överskott av arbetssökande
är lagerarbetare, parkarbetare och barnskötare. Gemensamt för många av de yrken som möter
en ljusare arbetsmarknad är att de ofta kräver en eftergymnasial utbildning. Nedan visas ett
urval av yrken inom vilka det råder brist respektive överskott.
Tabell 1. Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Västmanlands län under det
närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Läkare
Kockar
Psykologer
Barnmorskor
Förskollärare
Specialpedagoger
Civilingenjörer, elkraft
Geriatriksjuksköterskor
Gymnasielärare i yrkesämnen
Mjukvaru- och systemutvecklare

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri
Marknadsanalytiker och marknadsförare
Godshanterare och expressbud
Montörer, el- och teleutrustning
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Lagerarbetare
Parkarbetare
Vaktmästare
Barnskötare

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2015 för ett urval av yrken i länet.
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Näringsgrenar
I Västmanlands län förvärvsarbetade totalt nära 110 000 personer av dagbefolkningen under
2012. 60 procent av dessa personer var yrkesverksamma i Västerås kommun följt att Köpings
kommun (10 procent), Sala kommun (7 procent) och Fagersta kommun (6 procent).
Näringsstrukturen i länet har en större andel industri och en mindre andel privata tjänster än
riksgenomsnittet. Andelen offentliga tjänster, bygg, och jord- och skogsbruk överensstämmer
annars med riksgenomsnittet. I diagramet nedan åskådliggörs andelen förvärvsarbetande
inom respektive näringsgren i länet.
Diagram 4. Näringslivsstruktur i Västmanlands län, sysselsatt dagbefolkning 16-64 år

Källa: SCB, RAMS 2012.
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Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk sysselsätter drygt 1 procent av samtliga förvärvsarbetande (16-64 år) i
länet och utgör därmed en relativt liten näringsgren. Branschen har över tiden genomgått en
strukturomvandling vilket resulterat i att antalet sysselsatta i länet sedan 1990 i det närmaste
har halverats. De vanligaste verksamheterna på området i Västmanlands län utgörs av växtodling, skogsbruk samt betesdrift för egna och andras djur. 3 Sala är den kommun med störts
andel jord- och skogsbruk. 2012 var det 6 procent av samtliga yrkesverksamma. Detta motsvarar en större andel än riksgenomsnittet på 2 procent. I vårens prognosintervjuer framkom
att förväntningarna på efterfrågeutvecklingen var försiktigt optimistiska för kommande halvår.
Cirka åtta av tio näringsidkare spår en oförändrad efterfrågeutveckling. Även på 6-12 månaders sikt är förväntningarna måttliga och sysselsättningen vara i princip oförändrad under
prognosperioden.

Industri
Västmanlands län karaktäriseras av ett stor inslag av industri som innefattar alltifrån små och
medelstora verkstadsföretag till börsnoterade industrikoncerner med världsomfattande etablering. Inom teknikindustrin är automation ett stort område för branschen som syftar till att
effektivisera produktionsprocesser. Industrin sysselsätter en femtedel av alla arbetande i länet
och har under lång tid utgjort en viktig basnäring. Finanskrisen 2008-2009 slog särskilt hårt
mot industrinäringen vilket fick till följd att sysselsättningen i länet minskade med drygt 4 000
personer under dessa två år. Många av de arbeten som då försvann har hittills inte ersatts och
återhämtningen i antal anställda har sedan dess endast varit marginell för sektorn i sin helhet.
Bryts antalet förvärvsarbetande inom industrin ner på kommunnivå syns tydliga skillnader
inom länet. I Fagersta, Surahammar och Skinnskatteberg ligger andelen sysselsatt dagbefolkning som är verksam inom industrin på mellan 38-45 procent. I dessa tre kommuner är även
industrisektorn den enskilt största näringsgrenen inom kommunen till skillnad från övriga
kommuner. I Sala är endast 13 procent verksamma inom samma bransch vilket andelsmässigt
motsvarar ett värde under riksgenomsnittet.

3

LRF, Jord- och skogsbrukens betydelse i samhälle och miljö, 2012
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Diagram 5. Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Västmanlands
län
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Källa: SCB

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

Trevande återhämtning
Det är ett återhållsamt stämningsläge som återspeglas i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Sett till de senaste sex månaderna vittnar mer än hälften av industriföretagen i länet
om en oförändrad efterfrågan och 16 procent uppger en minskad efterfrågan. Arbetsgivarna är
försiktigt optimistiska inför kommande halvår vad gäller efterfrågan på deras varor och tjänster vilket lett till att vårens värde parkerar strax under det historiska genomsnittet. Mycket
tyder på att det finns en stor ledig kapacitet till följd av en period av rationaliseringar inom
sektorn. Antalet anställda inom branschen som helhet beräknas inte öka under prognosperioden utan snarare minska något. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att ersättningsrekryteringar alltid sker oavsett konjunkturläge vilket betyder att jobböppningar även kommer
att uppstå inom industrisektorn trots att det totala antalet sysselsatta minskar. Industrin har
den senaste tiden uppvisat en ojämn utveckling och i Konjunkturinstitutets mätning i maj föll
barometerindikatorn för riket till en bra bit under det historiska genomsnittet. Samtidigt kom
relativt starka produktionssiffror för första kvartalet 2014 som tyder på en vändning uppåt.
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Diagram 6. Förväntad efterfrågeutveckling inom industrin under de kommande
sex månaderna, Västmanlands län, våren 2007 – våren 2014
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* Det historiska genomnittet för länet är detsamma som för riket.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Byggverksamhet
Byggsektorn sysselsätter 7 procent av länets förvärvsarbetande dagbefolkning vilket motsvarar
lika stor andel som riksgenomsnittet. Denna näring är mycket konjunkturkänslig vilket lett till
att anställningsplanerna varit återhållsamma de senaste åren. Dock är fler yrkesverksamma
inom denna sektor idag än innan finanskrisen 2008-2009 trots att antalet anställda minskade
något under 2012 i samband med en tillfällig nedgång i konjunkturen. Hälften av länets kommuner innehar en lika stor eller större andel sysselsatta inom byggbranschen. I Norberg är
nära var åttonde person verksam inom sektorn att jämföra med Skinnskatteberg, Surahammar
och Köping där andel uppgår till drygt 5 procent.
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Diagram 7. Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Västmanlands 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.

Byggföretagen andas optimism…
Förväntningsläget bland byggarbetsgivarna har stärkts ordentligt jämfört med utfallet i vårens
intervjuundersökning 2013. Värdet ligger nu en bra bit över det historiska genomsnittet vilket
indikerar att den påbörjade konjunkturåterhämtningen har en positiv inverkan på byggarbetsgivarnas framtidstro. Främst räknar länets arbetsgivare med en uppgång i nyproduktion av
bostäder på kort sikt. Att bostadsbyggandet nu har kommit i gång inger hopp om att den allt
mer påtagliga bostadsbristen ibland annat Västerås kommer att lindras. På lite längre sikt
väntas även anläggningssidan få en uppgång i samband med infrastruktursatsningar i länet
och Mälardalsregionen i stort. Samtidigt uppger byggarbetsgivarna att efterfrågan de senaste
sex månaderna har varit dämpad vilket kan förklaras av naturliga säsongseffekter under vinterhalvåret för branschen som helhet.
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Diagram 8. Förväntad efterfrågeutveckling inom byggverksamhet under de kommande sex månaderna, Västmanlands län, våren 2007 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Privata tjänster
Privata tjänster är den näringsgren som har ökat mest sedan 2007 vad gäller antalet sysselsatta. Idag är totalt 37 procent av alla anställda verksamma inom denna sektor vilket gör den
till den enskilt största näringsgrenen i länet. Det är dock en förhållandevis låg andel jämfört
med storstadsregionerna och riksgenomsnittet. Många olika branscher ingår här såsom handel, hotell- och restaurang, transport och turism, företagstjänster samt finansiell verksamhet.
Den största delen av näringsgrenen upptas av handel följt av företagstjänster (se diagram 4,
sid 14).
Till stor del är denna näring beroende av köpstarka och konsumtionsvilliga hushåll. Samtidigt
finns det delar av sektorn som lever i symbios med andra branscher såsom byggverksamhet
och industrisektorn. Inom länet syns samtidigt stora skillnader mellan kommunerna då det
kommer till andelen förvarsvarbetande. Västerås är den i särklass mest tjänsteintensiva kommunen men når ändå inte upp till samma andel som riksgenomsnittet. Hälften av kommunerna har en andel yrkesverksamma som understiger 25 procent av de sysselsatta.
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Diagram 9. Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Västmanlands
län
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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.

Ökad efterfrågan i tjänstesektorn
Handeln märkte tydlig av det tillfälliga konjunkturella bakslaget under 2012 och har sedan
dess successivt stärkts. I vårens intervjuundersökning gör företagen bedömningen att kommande halvår kommer att falla ut i positiv riktning. Vårens skattning av den bedömda efterfrågeutvecklingen har dessutom ett värde som ligger över det historiska genomsnittet för både
länet och riket sedan 2007. Det ger en skattning som är mer positiv än både under våren 2012
och våren 2013. Samtidigt bör man beakta att ekonomin under denna sjuårsperiod har genomgått den djupaste lågkonjunkturen i modern tid vilket tydligt har dämpat det genomsnittliga värdet.
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Diagram 10. Förväntad efterfrågeutveckling inom privata tjänster under de kommande sex månaderna, Västmanlands län, våren 2007 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Handel och transport
Efterfrågeutvecklingen inom handeln (inklusive reparation av motorfordon och motorcyklar)
styrs i hög grad av hushållens ekonomi och framtidsoptimism. Handeln är därför på grund av
många orsaker en konjunkturkänslig bransch. Arbetsgivarna inom detta område spår en bättre
utveckling för kommande halvår jämfört med våren 2013. Även anställningsplanerna ser ljusa
ut vilket pekar på att sysselsättningen kommer att öka. Då personalomsättningen inom handeln är relativt hög kan även ett högt antal ersättningsrekryteringar antas komma till stånd.
Transportsektorn är nära kopplad till handeln men även till hotell- och restaurang. Branschen
är även beroende av en god aktivitet i ekonomin. Transportföretagen signalerar en försiktig
optimism vad gäller efterfrågan på 6 månaders sikt, som stärks ytterligare på 6-12 månaders
sikt. Många aktörer på området tampas med dålig lönsamhet och åkare inom distanskörningar
möter en fortsatt tuff internationell konkurrens.

Finansiell verksamhet och företagstjänster
Finansiell verksamhet och företagstjänster är en mycket heterogen bransch som bland annat
innefattar finans- och försäkringsverksamhet, IT-konsultverksamhet samt reklamverksamhet.
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Sett till antalet sysselsatta har antal ökat mest inom företagstjänster vilket även väntas bli fallet under 2014-2015. Fler företag väntar sig en ökad efterfrågan på under det närmaste halvåret än de som spår en minskad efterfrågan. Andelen arbetsgivare med en förväntad positiv
efterfrågeutveckling inför kommande halvår är också större jämfört med intervjuundersökningen hösten 2013. Sammantaget innebär detta att sysselsättningen väntas öka starkt inom
dessa områden under prognosperioden.

Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster
Hotell- och restaurangverksamheten är en annan bransch med traditionellt hög omsättning på
personal och ett högt säsongsberoende. Många unga på arbetsmarknaden hittar här ett ingångsyrke då kraven på tidigare erfarenhet inte alltid är höga. Intervjuundersökningarna med
arbetsgivarna våren 2014 visar samtidigt att kapacitetsutnyttjandet är relativt lågt vilket betyder att en ökad efterfrågan delvis kan mötas med befintlig personal. Området personliga och
kulturella tjänster är starkt korrelerat med konjunkturläget och privata hushålls konsumtionsvilja. Med en förbättrad konjunktur och köpstarka konsumenter kan man vänta sig att denna
bransch drar nytta av denna positiva utveckling på sikt. Sysselsättningsutvecklingen har dock
varit förhållandevis blygsam de senaste åren vilket tyder på att antalet anställda inte heller
kommer att öka nämnvärt innan en rejäl upphämtning i konjunkturen har skett.
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Offentliga tjänster
Cirka en tredjedel av allajobb inom länet finns inom offentliga tjänster vilket gör denna sektor
till den näst största. Den offentliga tjänstesektorn innefattar offentlig förvaltning, utbildning,
hälso- och sjukvård, omsorg, sociala tjänster samt försvar. Andelen förvärvsarbetande inom
den offentliga sektorn är förhållandevis jämn bland länens tio kommuner. Sala, Norberg, Arboga och Hallstahammar ligger i topp med andelar över både riks- och länsgenomsnittet.

Diagram 11. Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Västmanlands 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.

Mest har sysselsättningen ökat inom hälso- och sjukvård de senaste åren. I vårens intervjuundersökning framkom att det även är inom detta område som de offentliga arbetsgivarna planerar anställa som mest i närtid. Detta hänger till stor del ihop med en demografisk utveckling
med en allt äldre befolkning i länet vilket genererat ett större behov av vårdinsatser. Sjukvården har tilltagande behov av att anställa personal vilket hittills inte mötts av ett motsvarande
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utbud av arbetskraft. Denna utveckling försvårar den redan problematiska situationen där
sjukvården har stora problem att hitta arbetskraft. En något större andel av de offentliga arbetsgivana förutspår en ökad efterfrågan de kommande sex månaderna jämfört med våren
2013.

Kommunala verksamheter
Vårens prognosintervjuer med företrädare för kommunala verksamheter täcker in verksamhetsområden som barnomsorg, utbildning samt vård och omsorg. Intervjusvaren visar på en
ökad aktivitet det senaste halvåret. Arbetsgivarna räknar även med en ökad aktivitet under
kommande halvår och i synnerhet på 6-12 månaders sikt. Undantagen utgörs av både grundoch gymnasieskolan som ser ett sjunkande elevunderlag i närtid. Vuxenutbildningen är det
verksamhetsområde som tror på störts ökad efterfrågan under prognosperioden.

Landstingets verksamheter
Landstingsdrivna verksamheter räknar generellt med ett ökat efterfrågetryck de kommande
sex månaderna. Främst är det primärvården som räknar med en ökad aktivitet framöver.
Detta förutsätter dock att arbetsgivarna får tag på den personal som efterfrågas för att kunna
svara upp mot det ökade behov av vårdinsatser som nu är i en tydligt uppåtgående trend. De
senaste sex månaderna har landstingen dock inte upplevt något ökat efterfrågetryck jämfört
med halvåret innan.

Statliga verksamheter
Sett till de senaste 6 månaderna har de statliga aktörerna i urvalet sammantaget upplevt en
oförändrad aktivitet. För kommande halvår bedöms tjänsteproduktion dock minska något för
att på 6-12 månaders sikt stagnera.
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Befolkning och arbetskraft
Till arbetskraften räknas sysselsatta och inskrivna arbetslösa. Personer i arbete med stöd exempelvis lönebidragsanställningar och nystarts- samt instegsjobb, inkluderas i gruppen sysselsatta. Länets arbetskraftsutbud påverkas av befolknings- och sysselsättningsutvecklingen men
även andra faktorer såsom konjunkturläge, studiedeltagande, pensionsavgångar och ohälsotal.
Ett högt arbetskraftsdeltagande skapar förutsättningar för en ökad sysselsättning och en utvecklad regional tillväxt.

Befolkningsutveckling
Västmanlands folkmängd har ökat konstant de senaste 10 åren, med undantag för 2007 då
Heby kommun blev en del av Uppsala län. År 2012 uppgick den totala befolkningen i länet till
259 000 personer, varav 158 000 i åldersspannet 16-64 år. Bakom denna ökning ligger till stor
del ett positivt inflyttningsnetto som för 2013 uppgick till 1 362 personer. I SCB:s befolkningsprognos spås en total befolkningsökning i länet med 7 procent mellan år 2011-2025.
Samtidigt finns det stora skillnader mellan länets olika kommuner. I Västerås beräknas befolkningen öka med 11 procent, följt av Fagersta och Köping med en ökning med 4 procent
vardera. Motpolerna utgörs av Skinnskatteberg med en beräknad minskning om 4 procent och
Arboga med 1 procents minskning. För länet som helhet beräknas antalet personer i arbetsför
ålder mellan 16-64 år att minska med 0,2 procent under samma period vilket har en negativ
inverkan på arbetskraftstalet.

Utbildning
Studiedeltagandet i Västmanlands län för personer som studerar på eftergymnasial nivå i åldrarna 16-24 år har succesivt ökat sedan 2008 för att 2012 uppgå till 11 procent. Detta är dock
lägre än riksgenomsnittet som samma år uppgick till 15 procent. Mälardalens högskola, med
huvudcampus i Västerås, erbjuder bland annat lärar-, förskollärar- och sjuksköterskeprogram.
Antalet sökande till höstterminen 2014 ökade med 9 procent jämfört med höstterminen 2013
och innebar ett rekordhögt antal ansökningar. Detta trots att studiedetagandet främst brukar
öka i samband med konjunkturnedgångar då efterfrågan på arbetskraft är svag. De senaste
åren har högskolan haft extra svårt att rekrytera studenter till lärarprogramen med inriktning
matematik, naturvetenskap och språk.
Utbildningsnivån för länet ligger lägre än riksgenomsnittet. Av Västmanlands befolkning i
åldersintervallet 25-64 år har 35 procent en utbildning som motsvarar högskole- eller universitetsutbildning vilket är att jämföra med riksgenomsnittet på 39 procent. Bryts siffrorna ned
på kön framgår att kvinnor generellt har en högre utbildningsnivå än män. 41 procent av länets kvinnor har en eftergymnasial utbildning jämfört med männen på 31 procent. Inom
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Mälardalsregionen återfinns högst andel högutbildade i Stockholm, drygt 48 procent följt av
Uppsala med 45 procent.

Fler pendlar ut från länet än in
Kommunikationerna till och från länet har förbättrats markant under senaste decenniet vilket
medfört en ökad pendling. Denna utveckling är positivt då pendlingen utgör en förutsättning
för att länets kompetensförsörjning och tillväxtpotential ska kunna tillgodoses. Investeringar i
både motorvägar och järnvägar görs även fortsättningsvis i regionen som en del i regeringens
nationella transportplan i syfte att förbättra framkomligheten och korta restiderna 4.
Under 2012 hade länet en nettoutpendling på 3 000 pendlare vilket är 200 färre personer än
året innan. Skillnaderna mellan länets olika kommuner är samtidigt stor. Merparten av kommunerna har en negativ nettopendling. Västerås, Fagersta och Köping uppvisade dock ett
nettoöverskott som sammantaget summerades till 4 500 personer. Inom länet var pendlingen
störts till Västerås från Hallstahammar (2 000 pendlare), Sala (1 821 pendlare), och Surahammar (1 500 pendlare). Pendlingen var också stor från Västerås till Hallstahammar (900
pendlare) och från Kungsör till Köping (700 pendlare). Arbetspendlingen till andra län var
störst till Stockholms län följt av Södermanlands län och Uppsala län 5.

Minskad ohälsa
Vissa personer står utanför arbetskraften på grund av långtidssjukskrivning. Försäkringskassans ohälsotal är ett mått på frånvarodagar som ersätts med sjukförsäkring (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning) under en
tolvmånadersperiod. Länets ohälsotal har minskat konstant sedan år 2003 från 47,3 till 29,4
2013. Detta beror delvis på förändringar i sjukförsäkringssystemets regelverk som infördes
stegvis med början 2008. Samtidigt är skillnad mellan kvinnor och män stor i länet. Ohälsotalet för kvinnor uppgick till 35,8 medan samma siffra för män landade på 23,3. För riket uppgick ohälsotalet för båda könen till 26,8 under 2013. Ett minskat ohälsotal har en positiv inverkan på antalet personer i arbetskraften som då i regel ökar.

4
5

Nationell transportplan för 2014-2025, Regeringskansliet
SCB, befolkningsstatistik

26

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014
Västmanlands län

27

Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
I samband med konjunkturnedgången 2008-2009 etablerade sig arbetslösheten i Västmanland på en relativt hög nivå jämfört med riksgenomsnittet. Industrinäringen som utgör en stor
och viktigt basnäring i länet drabbades i synnerhet av nedgången vilket resulterade i stora
personalnedskärningar. Arbetslösheten minskade därefter succesivt under 2010 i samband
med en tillfällig konjunkturuppgång för att under 2012 återigen öka.
Från och med februari innevarande år har arbetslösheten i länet fallit för att i april summeras
till 12 000 personer vilket motsvarar 9,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämförs det första kvartalet med samma period 2013 så har antalet inskrivna arbetslösa minskat
med 488 personer. Arbetslösheten har efter årsskiftet även haft en sjunkande trend på riksnivå som under april 2014 uppgick till 8,0 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Högst var arbetslösheten i Gävleborgs län (11,2 procent) följt av Södermalands län (10,6 procent). Uppsala län hade lägst arbetslöshet samma månad (5,4 procent) följt av Hallands län
(6,1 procent).
Gapet mellan arbetslöshetsnivån i Västmanlands läns kontra rikets har ökat sedan 2008 för att
i april 2014 uppgå till 1,5 procentenheter. Den växande nivåskillnaden i jämförelse med riket
är en effekt av att konjunkturförsvagningar tenderar att ha en extra stor negativ inverkan på
arbetsmarknader i mindre län där industrin utgör en stor andel av näringslivsstrukturen. Figuren nedan visar arbetslöshetens utveckling i länet från 1994 fram till våren 2014.
Diagram 12. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft,
Västmalands län, januari 1994 – april 2014
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Arbetslöshetens sammansättning
Av de 12 000 personer som var inskrivna i Västmanlands län i april 2014 var 5 500 kvinnor
och 6 500 män. Totalt var 6 000 öppet arbetslösa och lika många deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. Majoriteten av de personer som deltog i program var deltagare i Jobb–
och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för unga. Dessa program erbjuds i huvudsak till
personer som förbrukat sina ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Ungdomsgarantin
är samma program men riktar sig till unga mellan 18-24 år.
Diagramet nedan visar andelen inskrivna arbetslösa fördelat på olika sökandegrupper. Andelen utrikes födda personer samt personer som har högst förgymnasial utbildning utgör de
största kategorierna bland de inskrivna arbetslösa. En förhållande vis stor andel av gruppen
utrikesfödda saknar även gymnasialutbildning varför dessa personer även inkluderas i gruppen med högst förgymnasial utbildning. Arbetslösheten i Västmanlands län är högre i alla
grupper jämfört med riksgenomsnittet. Störts är avvikelserna för grupperna högst förgymnasialt utbildade, utrikes födda samt ungdomar 18-24 år. För personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning är skillnaderna i arbetslöshet mot riket inte lika påtagliga.
Diagram 13. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Västmanlands
län
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Arbetslösheten bland unga 18-24 år
Ungdomsarbetslösheten i Västmanlands län är hög jämfört med riket. Diagramet nedan visar
den genomsnittliga relativa arbetslösheten bland unga sista kvartalet 2013 och första kvartalet
2014. Med undantag från Västerås kommun är nivån i samtliga kommuner högre än riksgenomsnittet. Skillnaderna mellan kommunerna är samtidigt stora. I Fagersta var arbetslösheten högst på 28 procent följt av Norberg på 24 procent, medan Västerås hade lägst arbetslöshet
bland unga på 19 procent. Värt att notera är att andelen inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning var störst i Fagersta och Norberg medan Västerås svarade för den lägsta
andelen med kort utbildning i länet.
Att ungdomar som grupp till en början kan ha svårt att hitta jobb beror till stor del på att de
ofta är nya på arbetsmarknaden och därför saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Ungdomar
tenderar dock generellt att ha kortare arbetslöshetstider än andra och det är relativt få ungdomar som försätts i långa arbetslöshetstider. Inom samma grupp finns även en andel heltidsstuderande ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen trots att de ser studierna som
sin huvudsakliga sysselsättning.

Diagram 14. Relativ arbetslöshet bland unga 18-24 år fördelat på kommuner, genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Västmanlands län

Procent
30

Rikets genomsnitt

25
20
15
10
5
0

Källa: Arbetsförmedlingen

Länets genomsnitt

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014
Västmanlands län

30

En tredjedel arbetslösa i mer än tre år
Arbetslösheten har en sjunkande trend i länet. Samtidigt står de som varit utan arbete under
en kortare tid för majoriteten av minskningen medan personer som varit arbetslösa under en
längre tider tenderar att vara kvar i arbetslöshet i högre grad. Diagram 15 visar den sammanlagda arbetslöshetstiden under den senaste tioårsperioden för antalet inskrivna arbetslösa.
Detta mått är intressant då det tar hänsyn till den ackumulerade tiden i arbetslöshet för arbetssökande som pendlar mellan kortare anställningar och återkommande tider utan arbete.
Antalet inskrivna arbetslösa med sammanlagda tider i arbetslöshet på mer än tre år summerades i april till nära 4 000 personer. Det innebär att var tredje person av de som var inskrivna
som arbetslösa våren 2014 hade varit arbetslösa i en sammanlagd tid om minst tre år under
det senaste decenniet. Att denna sökandegrupp nu utgör den största kategorin av arbetslösa
belyser dessa personers svårigheter att finna fast förankring på arbetsmarknaden. Sedan våren
2008 har antalet arbetslösa inom denna grupp i det närmaste fördubblats. Ju längre tid en
person har varit arbetslös desto svårare tenderar det att vara att hitta ett nytt arbete. Antalet
personer med en sammanlagd arbetslöshetstid på ett till tre år sjunker i långsam takt medan
arbetslösheten för personer som varit arbetslösa kortare än ett år har en tydligt fallande utveckling.
Diagram 15. Inskrivna arbetslösa fördelade efter sammanlagd tid i arbetslöshet
under de senaste 10 åren, Västmanlands län, hösten 2006 – våren 2014
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Arbetslösheten minskar brett men inte för alla…
Antalet inskrivna arbetslösa som bedöms ha särskilt svårt att hitta arbete, så kallade utsatta
grupper, har minskat under det första kvartalet 2014 efter en stadig uppgång sedan finanskrisen 2008-2009. Detta indikerar att konjunkturåterhämtningen har en positiv effekt på arbetsmarknaden i länet. Andelen personer i utsatta grupper fortsätter dock att öka i relation till
samtliga inskrivna arbetslösa. Signifikant för dessa arbetssökande är att de i högre utsträckning även riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet. Till dessa grupper räknas arbetslösa:

•

med högst förgymnasial utbildning

•

födda utanför Europa

•

med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

•

äldre än 55 år

Arbetssökande med svagare ställning på arbetsmarknaden har många gånger svårt att få ett
arbete även i tider av bättre konjunktur. Inte sällan beror det på avsaknad av efterfrågad
kompetens eller relevant utbildning. Detta innebär att det idag finns en stor outnyttjad arbetskraftsresurs som i många fall är i behov av stödinsatser för att öka sina jobbchanser. För att
motverka att personer hamnar i långa tider av arbetslöshet är det därför viktigt att de arbetsmarknadspolitiska verktygen anpassas för att prioritera de som står längst från arbetsmarknaden oavsett konjunkturläge. Även dialog och ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, offentlig och privat sektor är en förutsättning för att länets arbetsmarknad skall fungera på
ett tillfredställande sätt.
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Diagram 16. Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Västmanlands län, januari 2004 – april 2014 (ej dubbelräkning mellan grupperna)
Utsatta

Antal

Ej utsatta

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Anm. I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med
funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år.

Diagram 16 visar på hur antalet inskrivna arbetslösa i utsatta grupper respektive övriga inskrivna har utvecklats sedan 2004. Antalet personer i utsatta grupper har under de senaste tre
åren ökat med nära 800 personer till att omfatta drygt 8 000 personer i april 2014. Det motsvarar 68 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Motsvarande andelssiffra för riket är 64
procent och endast två andra län har en högre andel personer i utsatta grupper (Stockholms
län och Södermanlands län). Trenden indikerar en fallande arbetslöshet men samtidigt en
utveckling med ett växande gap framöver med en minskande andel med starkare ställning på
arbetsmarknaden i arbetslöshetens sammansättning. Detta beror i stor utsträckning på att
bland annat utbildningskraven är höga på länets befintliga arbetsmarknad och att antalet arbeten av enklare karaktär har minskat.
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I diagamet nedan åskådliggörs hur arbetslösheten utvecklats för respektive undergrupp bland
de som generellt har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa minskar i tre
av fyra grupper. Ökningstaken för arbetslösa födda utanför Europa har nu bromsat in något
men utvecklingen visar på en fortsatt ökande trend.

Diagram 17. Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Västmanlands
län, januari 2006 – april 2014
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Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Personer som saknar gymnasieutbildning möter en fortsatt tuff arbetsmarknad. Trots att arbetslösheten för denna grupp har minskat sedan årsskiftet är det fortfarande cirka 4 000 inskrivna arbetslösa som alla har gemensamt att de saknar gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det motsvarar var tredje inskriven arbetslös i länet. Att arbetsmarknaden generellt
numer ställer höga krav på de arbetssökande återspeglar även kravprofilerna i de lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen. En majoritet av dessa tjänster förutsätter som lägst
en gymnasial utbildning. Antalet arbetslösa som gått till arbete under det första kvartalet 2014
inom denna grupp ökade med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Detta
tyder på att arbetsmarknaden även ljusnat för arbetssökande med lägre utbildning i samband
med konjunkturförstärkningen.

Äldre 55-64 år
Personer mellan 55-64 år utgör som regel inte en grupp med svag ställning på arbetsmarknaden. Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik var drygt 72 procent av länets
nattbefolkning inom denna grupp sysselsatt i slutet av 2012. Till antalet utgör dessa personer
den minsta undergruppen och trenden är ett fallande antal arbetslösa. Jämförs årets tre första
månader med året innan så gick 26 procent fler inskrivna arbetslösa till arbete. Av de äldre
som dock ändå blir kvar i arbetslöshet finns en stor andel personer som generellt har påtagligt
svårt att snabbt finna ett nytt arbete. Av den andelningen har Arbetsförmedlingen identifierat
arbetslösa i detta åldersintervall som en grupp som har högre trösklar än andra. Drygt var
tredje inskriven arbetslös mellan 55-64 år har högst förgymnasial utbildning vilket försvårar
chanserna till fast förankring på arbetsmarknaden.

Utomeuropeiskt födda
Antalet personer som har invandrat till Sverige har varit stort under de senaste åren vilket har
bidragit positivt till länets befolkningstillväxt och arbetskraftsutbud. På arbetsmarknaden är
detta i stor utsträckning en heterogen grupp, inte minst vad gäller utbildningsnivå. Inom
gruppen finns en stor representation av personer med högst förgymnasial utbildning (cirka 50
procent) men också en stor representation av personer med utbildning från högskola eller
universitet (cirka 20 procent). Utomeuropeiskt födda är samtidigt den delgrupp som fortfarande ökar i antal inskrivna arbetslösa. Detta är delvis en effekt av att fler personer nu står till
arbetsmarknadens förfogande samtidigt som det visar på att det tar lång tid för många att
etablera sig. Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen tagit över det samordnande ansvaret för
etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga från kommunerna. Reformen
syftar till att underlätta för dessa individer att på kortast och effektivast sätt få ett arbete eller
påbörja studier.
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Under årets första kvartal har antalet utomeuropeiskt födda som gått till arbete ökat med 14
procent jämfört med föregående år. Men fortfarande finns en stor andel arbetssökande som
inte har verktygen som krävs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Initialt saknar många av
dessa arbetssökande ofta ett kontaktnät på den svenska arbetsmarknaden vilket försvårar
chanserna till arbete. Inte sällan saknas även i början kunskaper i svenska språket vilket också
begränsar jobbmöjligheterna. Utöver detta kan det uppstå situationer där arbetsgivaren får
problem med att värdera sökandes tidigare inhämtade utbildning eller arbetslivserfarenhet
från utlandet.
Sammantaget betyder detta att det finns en stor outnyttjad arbetskraftsresurs på arbetsmarknaden som kommer att spela en viktig roll för länets framtida försörjning. Det är därför en
nödvändig förutsättning att Arbetsförmedlingens insatser anpassas för att minimera arbetslöshetstiderna för dessa sökande vilket även bidrar till att vakanstiderna för länets arbetsgivare att kortas.

Personer med funktionsnedsättning
Antalet inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har
minskat sedan slutet av 2013. I april 2014 uppgick antalet till knappt 1 600 personer vilket
motsvarar drygt vart tionde arbetslös. För arbetsgivare som anställer inskrivna arbetslösa med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan Arbetsförmedlingen erbjuda
olika typer av anställningsstöd för att sänka trösklarna för dessa personer att etablera sig på
arbetsmarknaden. Av de inskrivna som gick från arbetslöshet till arbete det första kvartalet
2014 hade vart femte person en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.
Jämfört med samma period året innan motsvarar det en antalsmässig ökning med 20 procent.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Befolkningen i Västmanlands län växer vilket är positivt av många skäl. Ett ökat antal invånare
ger en ökad efterfrågan på varor och tjänster. Detta har i sin tur en gynnsam effekt på såväl
privat som offentlig konsumtion, samtidigt som skattebasen ökar. Sammantaget har dessa
faktorer normalt en positiv inverkan på sysselsättningen i länet. Befolkningstillväxten i länet
har emellertid en något ojämn utveckling då det kommer till åldersstrukturen i länet. Detta
beror delvis på demografiska effekter med en växande andel äldre invånare.
En annan orsak är att personer i yngre åldrar tenderar att söka arbete och bostad i storstadsregionerna vilket får till följd att antalet invånare i yngre åldrar succesivt minskar i länet. Således sjunker antalet personer i arbetsför ålder i länet(16-64 år) vilket ställer utmaningen med
matchningsproblematiken på sin spets, i synnerhet med beaktande av den pågående generationsväxlingen på arbetsmarknaden.
Parallellt med denna utveckling har antalet utrikes födda ökat i länet vilket visar att befolkningsökningen i hög utsträckning kan härledas till en ökad invandring. Detta ger ett positivt
tillskott till arbetskraften som annars skulle ha minskat och gör att utbudet på arbetsmarknaden ökar. Denna arbetskraftsresurs kommer att ha en viktig roll för länets framtida försörjningsförmåga och sysselsättning då den redan befintliga befolkningen i aktiv ålder sinar. Samtidigt har antalet arbetslösa utrikesfödda och särskilt utomeuropeiskt födda ökat som en effekt
av att allt fler nu står till arbetsmarknadens förfogande.
En stor andel av dessa arbetssökande saknar initialt färdigheter i svenska språket samt ett
kontaktnät att tillgå i sitt arbetssökande. Detta innebär att det ofta tar längre tid för dessa personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har här ett viktigt uppdrag att
förmedla kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare för att se till att resurserna på arbetsmarknaden kommer till nytta på bästa sätt samt att arbetsökande inte fastnar i arbetslöshet.
En annan utmaning på länets arbetsmarknad består i att minska antalet personer i långa tider
av arbetslöshet. Hälften av alla inskrivna arbetslösa i april 2014 hade varit arbetslösa i mer än
två år under det senaste decenniet och andelen är i en trendmässig ökning. Många av de som
varit arbetslösa under lång tid saknar de kompetenskrav som krävs för att överensstämma
med arbetsgivarnas kravprofil. Det betyder att många av dessa arbetssökande även får svårt att
hitta jobb trots att konjunkturen stärks.
Ytterligare en utmaning består i att säkra kompetensförsörjningen i länet. Vart fjärde företag i
vårens intervjuundersökning har upplevt svårigheter att hitta personer med efterfrågad utbildning eller kompetens vid rekrytering. Antalet arbeten som inte har specifika krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet är idag få, vilket delvis är en effekt av en markandsutveckling som skiftat från ett varuproducerande näringsliv till ett större inslag av tjänsteproduktion.
Även inom exporten är denna utveckling tydlig då en allt större andel av exporten utgörs av
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tjänster som inte sällan är av kvalificerad karaktär. Denna gradvisa omställning förutsätter att
utbildningsområdet är dimensionerat på ett sådant sätt att det har förmåga att anpassas efter
den rådande och framtida efterfrågan på arbetskraft.
I Arbetsförmedlingens verktygslåda finns resurser i form av kortare yrkesutbildningar som
syftar till att stärka anställningsbarheten för de arbetslösa som bedöms vara i extra behov av
stöd. Men för de inskrivna arbetslösa som saknar avklarad grundskola eller gymnasieskola
saknas motsvarande utbildningsinsats att sätta in. För att klara denna utmaning är det viktigt
att andra aktörer samverkar med Arbetsförmedlingen i syfte att rusta den arbetskraftsresurs
som finns i länet och motverka att personer fastnar i arbetslöshet. Detta förutsätter en kontinuerlig dialog mellan Arbetsförmedlingen, utbildningsinstitutioner och arbetsgivare för att
arbetsmarknaden skall fungera på ett önskvärt sätt.
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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
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presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen
på arbetsmarknaden och i ekonomin.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av arbetsställen 6 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 493 arbetsställen inom det privata näringslivet i Västmanlands län och svarsfrekvensen blev 76 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 92 offentliga arbetsgivare i urvalet i Västmanlands och svarsfrekvensen uppgick
till 94 procent.

6

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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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).
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Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.

Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014,Västmanlands län

Kvinnor

Män

Skinnskatteberg

8,2

7,4

9,0

21,0

4,9

6,2

19,8

17,3

5,7

7,4

Surahammar

9,1

9,6

8,7

23,3

5,3

8,0

14,6

18,4

7,9

5,6

Kungsör

10,6

10,4

10,9

21,7

6,8

6,9

33,5

27,5

8,0

5,9

Hallstahammar

10,7

10,5

11,0

23,5

7,3

7,7

26,7

25,2

9,2

5,5

Norberg

9,0

8,5

9,3

24,5

5,5

6,9

28,3

22,6

6,3

5,5

Västerås

10,0

10,0

10,0

18,9

7,5

7,0

22,6

26,0

10,0

5,4

Sala

9,4

9,7

9,1

23,1

5,3

7,6

26,5

22,5

8,3

5,3

Fagersta

12,4

12,1

12,7

27,8

5,5

7,7

31,1

31,0

9,0

8,6

Köping

11,2

11,8

10,6

22,4

6,3

7,5

28,8

29,8

8,4

6,5

Arboga

11,8

12,0

11,6

23,0

7,8

8,8

35,7

26,8

10,5

7,8

Länet

10,2

10,3

10,2

20,9

6,8

7,3

24,5

25,8

9,3

5,7

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 Västmanlands län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Marcus Löwing, telefon 010-487 62 64.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2014.
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Fakta om prognosen

