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Sammanfattning 
Den globala ekonomin börjar tappa fart och världshandel minskar. Resultatet av valet i USA har 
bidragit till en mer osäker omvärld och uttalanden om omfattande tullar skapar stor oro i världs-
handeln. I Euroområdet fortsätter tillväxten att vara låg.  

Sveriges arbetsmarknad är fortsatt stark i jämförelse med övriga Europa. Vi har en högre eko-
nomisk tillväxt jämfört med euro-området och har en av världens starkaste arbetsmarknader. 
Vi har i Sverige haft en god inkomstutveckling under lång tid vilket lett till en ökad privat kon-
sumtion. Detta har i sin tur till stor del motverkat den låga exportefterfrågan. Dock kommer den 
starka BNP-utvecklingen i Sverige bromsa in på en hög nivå under senare delen av 2016.  

Tillväxten i Sverige har smittat av sig på länet. Däremot finns det stora skillnader inom länet. I 
Sundsvallsregionen, där byggandet och inslaget av privata tjänster är stort, har man generellt 
en starkare konjunktur än Örnsköldsvik där exportindustrin har en viktigare roll i konjunkturen 
och för sysselsättningen.   

Sysselsättningen ökar något…. 
Medan sysselsättningen i riket totalt har återhämtat sig sedan finans- och skuldkrisen, är ut-
vecklingen svagare i Västernorrland och dess grannlän. Sysselsättningen är fortfarande lägre än 
2008 i såväl Västernorrland som Jämtland och Gävleborgs län. Det ökade bostadsbyggandet 
tillsammans med fortsatt stark såväl offentlig som privat konsumtion beräknas medföra en ökad 
sysselsättning i länet 2017.   

Sammantaget bedöms sysselsättningen i länet öka med 200 fram till fjärde kvartalet 2017. 

….men arbetslösheten ökar under 2017 
Arbetslösheten i Västernorrlands län är märkbart högre än riksgenomsnittet. Sedan senaste fi-
nanskrisen 2008/2009 har den relativa arbetslösheten i länet minskat med cirka 2 procenten-
heter, från 11 procent till 9 procent. Antalet arbetslösa i länet har sedan senaste toppnoteringen 
i början av 2010 minskat med cirka 2 700 personer, från omkring 13 800 till 11 100. 

Under 2015 avtog minskningstakten. Under 2016 bedöms minskningen att fortsätta. Däremot 
bedöms för sista kvartalet 2017 att arbetslösheten kommer att öka med 200 personer.  

Det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. I länet har kvinnor en lägre ar-
betslöshetsnivå jämfört med män. En förklaring till den lägre arbetslösheten är att fler kvinnor 
generellt jobbar inom mindre konjunkturkänsliga och sysselsättningsintensiva branscher. Inom 
länet finns det även stora skillnader mellan olika kommuner. Kommuner med mindre spridning 
av de sysselsatta i olika branscher har generellt större skillnad mellan kvinnor och män. En lik-
artad bild finns även att hitta vid en analys av ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland 
utrikes födda.   
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…och utmaningar finns 
Kompetenskraven ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbets-
givarnas krav.  

Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårare att hitta arbete och riskerar att 
hamna i långa tider av arbetslöshet:  

 utomeuropeiskt födda personer  

 personer med högst förgymnasial utbildning  

 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  

 arbetslösa personer i åldrarna 55-64 år  

I oktober 2016 bestod arbetslösheten i Västernorrlands län till mer än två tredjedelar av perso-
ner som tillhör minst en av dessa grupper. Det är en viktig uppgift att stärka och stötta dessa 
personer på arbetsmarknaden för att öka deras konkurrenskraft och chans till ett arbete. Perso-
ner med färska kunskaper från arbetslivet konkurrerar med personer som står längre från ar-
betsmarknaden. Då är det viktigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna används fullt ut för 
att ge personer i utsatta grupper möjlighet att komma ut i arbete.  

Av de ovanstående 70 procent består över hälften av utomeuropeiska födda. Den höga arbets-
lösheten bland utrikes födda personer är ett samhällsproblem som kräver samverkan av flera 
aktörer på arbetsmarknaden, inte minst Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra 
myndigheter. Vår framtida försörjningsbörda, liksom vår framtida kompetensförsörjning, kom-
mer i ökad utsträckning att falla på utrikes födda personer i yrkesverksamma åldrar. Om en 
tredjedel av dessa inte kommer in på arbetsmarknaden ser länets framtid betydligt dystrare ut. 
Bland inrikes födda med gymnasialutbildning är arbetslösheten på 5,6 procent och har du dess-
utom en eftergymnasial är arbetslösheten nere på 2,4 procent.  Urvalet av kompetens i denna 
grupp är ytterst begränsad. Detta belyser åter vikten av att utnyttja den resterande arbetskraften 
att fylla de arbetskraftsbrister som finns på marknaden.  Vi måste satsa på denna grupp och inse 
att det kommer att ta tid och pengar.  Det är viktigt att poängtera att arbetskraften som den sett 
ut tidigare kommer inte att se likadan ut i framtiden. För att få den personal som behövs och 
även växa måste arbetsgivarna inse att arbetskraften är förändrad och kommer att fortsätta för-
ändras.  
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Konjunkturläget i Västernorrlands län 
Den globala och Sveriges ekonomi tappar fart.. 
Den globala ekonomin börjar tappa fart och världshandeln minskar. Resultatet av valet i USA 
har bidragit till en mer osäker omvärld och uttalanden om omfattande tullar skapar stor oro i 
världshandeln. Ekonomin i USA börjar tappa fart där tillväxten under de senaste kvartalen har 
varit svag. Även om de amerikanska hushållen är positiva dock finns det osäkerhet kring hur 
”Trumpeffekten” kommer påverka hushållen. I Euroområdet är det fortsatt en dämpad kon-
junktur där tillväxten står stilla. Tyskland och Storbritannien är de motorer som driver tillväx-
ten. Den svenska ekonomin är stark, däremot avtar BNP-tillväxten något. Minskningen beror 
på främst minskad privat konsumtion samt en fortsatt relativt svag utveckling inom exportin-
dustrin. Däremot går tillverkningsindustrin framåt och loket som driver tillväxten är fordonsin-
dustrin. Kronan har blivit svagare vilket till stor del kan förklaras av den expansiva räntepoliti-
ken. De svenska hushållen är mer osäkra på världsekonomin och sin egen ekonomi och förbere-
der sig på en mer osäker framtid.   

Sysselsättningen i Europa fortsätter att öka och arbetslösheten fortsätter att minska. Dock finns 
det fortfarande en stor spridning mellan ländernas nivåer. Spanien och Grekland dras fortfa-
rande med en arbetslöshet kring 20 procent, följt av Italien, Frankrike och Finland som alla 
ligger på nivåer kring 10 procent. Samtliga länders arbetslöshet, med undantag av Norge, har 
dock en nedåtgående trend. Arbetslöshetstiderna i euro-området är långa, vilket indikerar en 
hög strukturarbetslöshet. Sveriges arbetsmarknad står sig stark i jämförelse med euro-området 
där den svenska arbetsmarknaden har en högre sysselsättningsgrad, lägre arbetslöshet och 
mindre inslag av långa arbetslöshetstider jämfört med många andra europeiska länder. I detta 
perspektiv utmärker sig den svenska arbetsmarknaden på ett positivt sätt och visar på en mycket 
stark svensk arbetsmarknad. Vi har i Sverige haft en god inkomstutveckling under lång tid vilket 
lett till en ökad privat konsumtion, som till stor del motverkat den låga exportefterfrågan. Dock 
har detta avtagit till viss del under senare delen av 2016.  
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Länets företagare är mycket positiva  
Sveriges starka ekonomi avspeglas även på förväntningarna i länet där företagarna är mycket 
positiva. Konjunkturindikatorn visar på ett förväntningsläge som är nästan i höjd med nivåerna 
innan finanskrisen. Indikatorn visar på en stabil uppgång i förväntningsläget sedan våren 2014.  

 

Kapacitetsutnyttjande och varselutveckling 
Kapacitetsutnyttjandet ligger över riksgenomsnittet och en fjärdedel av arbetsställena, 25 pro-
cent, har nått sitt kapacitetstak och kan inte öka sin produktion utan att behöva nyrekrytera. 
Högst är kapacitetsutnyttjandet i jord/skogsbruket, samt transportverksamheter där 60 respek-
tive 55 procent av företagen utnyttjar sin fulla produktionskapacitet. Den största skillnaden från 
vårens prognos är att transport ökad sitt kapacitetsutnyttjande betydligt. I handeln samt hotell- 
och restaurangbranschen är det under 10 procent av företagen som har fullt kapacitetsutnytt-
jande. Inom handeln finns det sett stor andel som jobbar som timanställda. Detta innebär att 
det krävs stora efterfrågeökningar innan det blir några sysselsättningsförändringar. Förkla-
ringen är att de timanställda får oftast ökat antal timmar vid efterfrågeökningar.  

På andra änden av skalan finns företag med ett större outnyttjat produktionsutrymme. 15 pro-
cent av företagen kan klara relativt stora produktionsökningar, 20 procent eller mer, utan att 
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nyrekrytera. Störst överkapacitet finns inom finans- och företagstjänster där över en fjärdedel 
av företagen har ett ledigt produktionsutrymme som överstiger 20 procent.  

Om konjunkturnedgångar blir kraftiga så stiger överkapaciteten mycket och snabbt. I dessa fall 
tvingas företagen till snabba produktionsanpassningar genom uppsägning av personal.  Varslen 
under 2016 har varit fortsatt mycket låga. Fram till oktober 2016 har varslen uppgått till 781, 
vilket är i genomsnitt är 76 varsel i månaden. Motsvarande tid förra året (januari-oktober) upp-
gick varslen till 1 170. Varselnivåerna har i ett historiskt perspektiv varit mycket låga de senaste 
åren och betydligt lägre än under varselvågen 2009 då länet i genomsnitt hade 340 varslade 
personer per månad.  

 

Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har de senaste åren skiftat. Länets sysselsättning 
påverkades kraftigt av finanskrisen. Länets arbetsmarknad är stark, dock inte lika starkt som 
rikets. Av figuren framgår att en stor del av arbetsgivarna planerar på att utöka sin arbetsstyrka 
på ett års sikt. Dock är det viktigt att poängtera att länet drabbades hårt av finanskrisen och inte 
återhämtad sig i lika hög grad som riket i fråga om sysselsättningen. Därmed är det naturligt att 
länet ligger högre än riket i rekryteringsplaner på grund av att återhämtningen börjar bli tydli-
gare i länet.  Störst är ökningen bland information, kommunikations och teknikföretagen. Där-
emot har styrkan i konjunkturen inneburit att utbudet av arbetskraft har minskat kraftigt. Tyd-
ligast är det bland personer med en längre utbildning. Detta kan hämma effekten av företagens 
rekryteringsplaner.  
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 
Antalet sysselsatta fortsätter att öka 
Den sammanlagda sysselsättningen i Västernorrlands län omfattar cirka 107 000 personer. 
I samband med finanskrisen föll sysselsättningen med över 4 000 personer inom loppet av ett 
år, och till skillnad från riket totalt har sysselsättningen i Västernorrlands län endast ökat blyg-
samt sedan dess, se bild nedan. Den svenska konjunkturen har de senaste två åren varit stark, 
däremot har länets konjunktur inte hållit samma tempo. Konsekvensen av detta är att både 
sysselsättning och arbetskraft varit på en låg nivå i jämförelse med utvecklingen i riket. Mycket 
av den svenska starka konjunkturen har drivits av en stark inhemsk konsumtion och tillväxten 
har återfunnits i de privata tjänsterna. Länets produktion och arbetsmarknad har stora inslag 
av industrier som till exempel massa och papper samt verkstadsindustri. Dessa branscher har 
påverkats starkt av den svaga exportutvecklingen. Detta kommer att motverka en stor ökning 
av sysselsättningen.  

 

 Bedömningen av den framtida sysselsättningsutvecklingen är att den kommer att öka under 
2017 med 200 personer. Bedömningen baseras dels på en stark konjunktur dels ett expansivt 
byggande. Vi ser även en viss avmattning av konjunkturen som medför en nedskrivning av 
prognosen för 2017.  Bedömningen baseras även på sysselsättningsutvecklingen hos vissa ål-
dersgrupper där den demografiska förändringen en av de viktigaste komponenterna. Sedan 
2001 har åldersgruppen 55-64 stått för de största sysselsättningsökningar och det är enbart 
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denna grupp som uppvisar en kraftig ökning i sysselsättningsgraden. För de andra åldersgrup-
perna är det relativt oförändrat. Arbetsförmedlingen mäter sysselsättningsförändringar i grup-
pen 16-64 åringar. Dock är det värt att notera att även antalet personer 65 + som arbetar har 
ökat med 22 procent, eller 1200 personer, sedan 2011. Detta indikerar på att en del av arbets-
kraftbristen täcks av allt äldre personer som skjuter upp pensionen. En konsekvens av detta är 
att arbetskraftsbristen kan bli allt större om fler väljer att pensionera sig.  

Men arbetslösheten ökar.. 
Arbetslösheten i länet har stadigt minskat sedan 2011. Under 2014 minskade arbetslösheten 
med 10 procent under fjärde kvartalet 2014 (jämfört med fjärde kvartalet 2013). Minskningen 
avtog under 2015.  

 

Arbetsförmedlingen bedömer att under sista kvartalet 2017 kommer arbetslösheten öka med 
200 personer och ligga på 9,1 procent1. Bedömningarna baseras på att konjunkturen är stark, 
länets företag är positiva och en stark expansiv byggbransch. Trots detta kommer arbetslösheten 
kommer öka under 2017. Bakgrunden till ökningen är att fler personer som fått uppehållstill-
stånd kommer att bli placerade i länets kommuner. Dessa blir direkt inskrivna hos arbetsför-
medlingen vilket temporärt bidrar till en ökad arbetslöshetsnivå.  Konjunkturen kommer även 
att balanseras ut till mer normala nivåer. 

1 Mäts som den relativa arbetslösheten, där de inskrivna arbetslösa delats i den registerbaserade arbetskraf-
ten. Registerbaserad arbetskraft är RAMS(Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) plus inskrivna ar-
betslösa hos Arbetsförmedlingen.  
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Stora regionala skillnader 
I samband med finanskrisen föll sysselsättningen kraftigt och 2009 fanns det i Sverige 146 000 
färre personer sysselsatta jämfört med året innan. Detta innebär en sysselsättningsminskning 
på 3,5 procent på bara ett år. Effekterna blev ännu större i mellersta Norrland och här försvann 
närmare 5 procent av sysselsättningen under samma period. Medan sysselsättningen i riket to-
talt sedan dess har återhämtat sig, är utvecklingen svagare i Västernorrland och dess grannlän. 
Sysselsättningen är fortfarande lägre än 2008 i såväl Västernorrland som Jämtland och Gävle-
borgs län.

Förväntad procentuell sysselsättnings-
förändring (16-64 år) mellan kvartal 4 
2016 och kvartal 4 2017   

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel 
av registerbaserad arbetskraft, prognos 
kvartal 4    

 

  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   
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Västerbottens län har den starkaste arbetsmarknaden ibland norrlandslänen och här vän-
tas sysselsättningsökningen uppgå till 0,7 respektive 0,6 procent för 2016 och 2017. I mel-
lersta Norrland liksom i Norrbotten väntas en svagare utveckling och sysselsättningsök-
ningen uppgår 2016 till 0,4 procent eller lägre och för 2017 understiger den 0,3 procent. I 
jämförelse med riket där bedömningen är att sysselsättningen ökar med 1,5 procent för 
2016 och 1,1 procent för 2017. Den svagare utvecklingen på arbetsmarknaden innebär också 
att arbetslösheten är högre i mellersta Norrland än i riket som helhet. Detta gäller i synner-
het Västernorrland och Gävleborgs län, där arbetslösheten är ungefär 9 respektive 11 pro-
cent. Arbetslösheten i Västernorrlands län bedöms uppgå till 8,9 procent under fjärde kvar-
talet 2016 och sedan öka till 9 procent under 2017. Under samma period bedöms arbets-
lösheten som riksgenomsnitt att hamna på 6,9 procent under 2016 och 6,8 procent 2017. 
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Näringsgrenar  
Under detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuundersökningen för de större närings-
grenarna. Det gäller förväntad efterfrågan på varor och tjänster, kapacitetsutnyttjande och 
exempel på upplevda bristyrken samt Arbetsförmedlingens bedömning av sysselsättnings-
utvecklingen till slutet av 2017. 

Näringslivsstruktur: 

 

 

 

Av diagrammen framgår: 

- Länet har en lägre andel sysselsatta inom privata tjänster jämfört med riket  

- Länet har en högre andel som jobbar inom offentliga tjänster jämfört med riket 
och Gävleborg 

- Länet och Gävleborg har en större andel som jobbar inom industrin jämfört med 
riket och Jämtland 

  

    Jordbruk o skog 

    Industri 

    Byggverksamhet 

    Privata tjänster 

    Offentliga tjänster 

    Okänt 

 

Källa: SCB(RAMS) 
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Jord- och skogsbruk 
Sammanfattning 

• Svag lönsamhet i jordbruket 

• Byggboom bidrar till ökad efterfrågan 
för skogsbruket  

 

Jord- och skogsbruket omfattar samman-
taget 2,5 procent av arbetsmarknaden i 
Västernorrlands län och sysselsätter cirka 
2 700 personer.  

Produktionen i jordbruket har sjunkit under flera år till följd av ökade produktionskostna-
der och pressad lönsamhet på den globala marknaden. Det är framför allt mjölk- och kött-
produktion som har haft den sämsta lönsamheten. De sjunkande priserna förklaras av ökad 
produktion kombinerat med minskad efterfrågan på global nivå. Den inhemska efterfrågan 
på svenskproducerade jordbruksprodukter och ekologiska varor har fortsatt att öka.2  

Avverkningen inom skogsbruket har varit svag under 2015 men den starka byggkonjunk-
turen har bidragit till en ökad efterfrågan på trävaror. Det svenska skogsbruket är också 
mycket exportberoende då över 85 procent av vår produktion går på export. Den relativt 
svaga kronan bidrar därför ytterligare till en ökad efterfrågan av svenska trävaror.  

Maskintekniken inom jord- och skogsbruket har utvecklats under lång tid. Det har medfört 
att kunskap och kompetens om de maskiner som används värderas högt. Många av dem 
som arbetar med maskinerna är egenföretagare med F-skattsedel. En annan yrkesgrupp 
som växer till följd av den tekniska utvecklingen är maskinreparatörer. Aktiviteten inom 
jord- och skogsbruket varierar kraftigt över året. Under sommarsäsongen ökar behovet av 
arbetskraft. Det gäller bland annat maskinförare och avbytare som kan täcka upp för se-
mestrarna inom jordbruket. Dessutom behövs inom skogsbruket bland annat skogsplante-
rare och röjare.  

Sysselsättningen i naturbruksverksamheter har minskat under en längre tid och denna 
minskning bedöms fortsätta under 2016. Sysselsättningen bedöms vara oförändrad under 
2017. 

  

2 Lantbruksbarometern 2016, Swedbank 
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Långsiktig utveckling3 
Om fem år räknar ni med (%) Ersättningsrekrytering pga pension(%) 

 

Källa: Arbetsförmedlingen enkätundersökning 

Av diagrammen framgår att företagen inom jordbruk och skogsbruk inte planerar anställda 
några fler personer. En tredjedel av företagen räknar även med att minska antalet anställa 
inom en femårshorisont. I jämförelse med samma tid för två år sedan var det ungefär en 
femtedel som uppgav att de skulle minska antal anställda. På femårs sikt är länets företag 
mer negativa om den framtida utvecklingen jämfört med riket.  

Av de tillfrågade företagarna planerar en majoritet av dessa att ersätta anställda som går i 
pension. De yrkena som kommer att efterfrågas inom jord- och skogsbruk är maskinförare.  

Industri 
Sammanfattning  

• Lite förbättrad efterfrågan  

• Hög teknikutveckling 

• Ökade kompetenskrav 

• Oförändrad sysselsättning under 
2017 

 

Länets tillverkningsindustri sysselsätter cirka 15 000 personer, vilket utgör drygt 14 pro-
cent av samtliga sysselsatta i länet. Till sysselsättningen i branschen tillkommer också ar-
betskraft anställda i privat tjänstesektor, främst genom bemanningsföretag. Utöver dessa 
tillkommer även arbetskraft från olika typer av konsultföretag inom it, teknik- och ekono-
mitjänster. Detta innebär att sysselsättningen i branschen i praktiken är högre än 15 000 
personer. 

 

3 Femårsfrågan beskriver andelen företagen som svarar på frågan rörande framtida sysselsättning och 
ersättningsrekryteringar.  
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Örnsköldsvik är den kommun i länet som har den största andelen sysselsatta i tillverk-
ningsindustrin då nära en fjärdedel av sysselsättningen i kommunen finns inom industrin. 
Lägst är inslaget av industri i Härnösand där branschen står för drygt 5 procent av den 
totala sysselsättningen. Antalet anställda inom industrin har minskat trendmässigt ända 
sedan 1960-talet. Länets industriföretag drabbades också hårt av finanskrisen och cirka 23 
procent av sysselsättningen, eller 3 500 personer, har försvunnit från branschen bara sedan 
2007.   

Ingen annan näringsgren har påverkats så mycket av de senaste årens svaga efterfrågan 
som industrin. Den svaga efterfrågan har tvingat svensk industri att omstrukturera och fo-
kusera på de mest lönsamma verksamhetsområdena. Såväl trä- och pappersindustrin som 
verkstadsindustrin och sågverken har under en längre tid haft en svag orderingång och har 
fått genomföra neddragningar som följd. Inom till exempel papperstillverkningen har 
strukturförändringar inneburit att produktionen är högre än tidigare men processerna 
upprätthålls av en markant reducerad personalstyrka. Svag efterfrågan från omvärlden 
kombinerat med ökad konkurrens har inneburit ett tufft läge för länets industriföretag. 
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Framtidsbedömningarna har stärkts i höstens undersökning och förväntningsläget är nu 
betydligt starkare än genomsnittet för perioden. Dock är det viktigt att påtala att förvänt-
ningar baseras förändringar från befintligt läge. Alltså riktningen på den framtida utveckl-
ingen. Detta behöver inte medföra sysselsättningsökningar. Länets industriföretag har en 
hög teknikutvecklingen och denna teknikutveckling innebär ett ökat behov av kvalificerad 
personal, främst inom ingenjörsyrken, men kompetenskraven har ökat även för andra yr-
kesgrupper. Därmed kommer det inte behövas i samma utsträckning personal för att driva 
industrin vilket kommer ha en dämpande effekt på sysselsättningen.  

Varuexporten bedöms förbättras men näringen är tydligt präglad av de senaste årens låg-
konjunktur. Trots att efterfrågan på arbetskraft sammantaget är relativt låg har industrifö-
retagen i länet ändå svårigheter att rekrytera nyckelpersonal och arbetskraftsbristen finns 
i många olika yrken i branschen. Störst är bristen på civilingenjörer inom elektronik, kemi 
och kemiteknik, maskinteknik, och elektroteknik.  Arbetsgivarna har även svårt att rekry-
tera bilmekaniker och lastbilsmekaniker. Dock finns det tydliga skillnader mellan den 
norra och södra delen av länet. I den södra delen är det en större efterfrågan på arbetskraft 
i jämförelse med den norra delen. Detta beror på strukturen på industrin. I de södra de-
larna finns det stora pappersmassaindustrier, privata tjänster, trä samt kemiskbasindustri 
och mindre företag vars konjunktur har varit bättre. Medan i de norra delarna där konjunk-
turen är sämre finns en större koncentration av verkstadsindustri och stora exportföretag 
och dess underleverantörer.  

Ju mer processtyrda verksamheterna blir, desto större blir behovet av underhåll och repa-
rationer. Kompetenskraven ökar och de allra flesta yrken i branschen kräver någon form 
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av eftergymnasial kompetens. Arbetsgivarna lyfter allt oftare även behovet av mjuka kom-
petenser som intresserad, engagerad, ansvarstagande och villig att lära sig. 

14 procent av industriföretagen i länet har ett ledigt kapacitetsutrymme som överstiger 20 
procent. För en relativt stor del av länets industriföretag skulle det därmed krävas kraftiga 
efterfrågeökningar innan det blir aktuellt med nyrekryteringar.  

Sammantaget bedömer vi att sysselsättningen i branschen kommer att vara oförändrad un-
der prognosperioden. 

Långsiktig utveckling 
Om fem år räknar ni med (%) Ersättningsrekrytering pga. pension(%) 

 

Källa: Arbetsförmedlingen enkätundersökning 

Av diagrammen framgår att det är fler företag som tror att de kommer öka antal anställda 
på fem års sikt jämfört med de företag som uppgett att de ska minska antal anställda. Lä-
nets företagare är mer negativa på fem års sikt än riket där nästan 60 procent av företagen 
anser att de kommer ha fler sysselsatta jämfört med länets 40 procent. En övervägande 
majoritet av företagen uppger att de kommer ersätta pensionsavgångar med likartad kom-
petens. För två år sedan var det ungefär en tredjedel av företagen som uppgav att de skulle 
ersätta med högre kompetens. I nuläget är det enbart 15 procent av företagen ska ersätta 
med högre kompetens. Kompetensen som företagen uppger att de har behov att rekrytera 
är personer med erfarenhet av branschen och relevant utbildning.  

Byggverksamhet 
Sammanfattning 

• Fortsatt hög byggaktivitet  

• Stor brist på nyckelkompetenser 

• Ökad sysselsättning under 2017 
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Byggbranschen i länet sysselsätter drygt 8 000 personer, vilket utgör strax under 8 procent 
av den totala sysselsättningen i Västernorrlands län. I samband med den snabba konjunk-
turnedgången 2008–2009 drabbades även byggbranschen av kraftiga efterfrågeminsk-
ningar. Under åren efter finans- och skuldkrisen har branschen befunnit sig i en återhämt-
ningsfas med hjälp av den låga räntan, eftersatta bostadsinvesteringar, höga bostadspriser 
samt ROT-avdrag. Bostadsinvesteringarna har varit eftersatta under många år vilket, till-
sammans med den låga räntan, nu har lett till ett ökat bostadsbyggande, i synnerhet i den 
södra delen av länet. Byggnationerna i länet väntas inte öka ytterligare, däremot kommer 
nivåerna att ligga fortsatt högt.  
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Byggbranschen är en mycket säsongskänslig bransch vilket gör det svårt att jämföra olika 
säsonger med varandra. Därför bör man vara försiktig med jämförelser av vår och höst. I 
ovanstående diagram kan vi ändå se hur förväntningarna på efterfrågeläget kommande 6 
månader är mycket positivare nu än hösten 2015.  

Länets byggföretag har haft en mycket god efterfrågeutveckling och aktiviteten är mycket 
hög. Värdet på de igångsatta byggprojekten i länet har mer än fördubblats under de senaste 
12 månaderna, i synnerhet för nyproduktion av bostäder och om- och tillbyggnad av offent-
liga lokaler. Ungefär tre femtedelar av värdet av de tjugo största projekten består av offent-
liga utgifter4. Det finns fortsatt stora byggbehov framöver, såväl av bostäder som lokaler 
och anläggningar. Närmare hälften av företagen i undersökningen har upplevt en ökad ef-
terfrågan under de senaste 6 månaderna medan ungefär en tiondel haft en minskad efter-
frågan. Förväntningarna på framtiden har förstärkts och nettotalet för hösten 2016 uppgår 
till 53, vilket är betydligt över genomsnittet för perioden. 

Andel företag som uppger sig ha haft svårigheter att rekrytera rätt kompetens är ungefär 
30 procent, vilket är samma nivå som i vårens undersökning. Jämfört med riksgenomsnit-
tet ligger länet lite över.  

Det finns ett stort rekryteringsbehov i branschen såväl som ökade behov av nyckelkompe-
tenser. Störst är bristen på civilingenjörer i bygg och anläggning, VVS-ingenjörer och bygg-
nadsingenjörer. Det finns även ett stort behov av plattsättare, golvläggare, VVS-montörer, 

4 Sveriges byggindustrier, Byggtermometern okt 2016 
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målare och träarbetare/snickare. Arbetsmarknaden är mycket god i länets byggverksam-
heter, i synnerhet i de södra delarna av länet. Företagen har även i mycket låg grad friställt 
personal över det annalkande vinterhalvåret. 

Bedömningen är att sysselsättningen kommer öka väsentligt i branschen, dock kommer 
ökningen att dämpas på grund av arbetskraftsbrist. Det finns även en viss osäkerhet rö-
rande omfattning av aktörer vars arbetsställen är utanför länet.   

Långsiktig utveckling5 
Om fem år räknar ni med (%)6 Ersättningsrekrytering pga pension(%) 

 

Källa: Arbetsförmedlingen enkätundersökning 

Av diagrammen framgår att en stor andel företag inom byggbranschen kommer att ha fler 
antal sysselsatta om fem år. Värt att notera är att vid en jämförelse med för två år sedan är 
det ungefär densamma svar på femårsfrågan. Detta är anmärkningsvärt eftersom det var 
en svagare konjunktur 2014 i jämförelse med 2016, i synnerhet för byggbranschen.   

Nästan alla företag uppger behov av att ersättningsrekrytera för anställda som går i pens-
ion. Byggbranschen är mycket sysselsättningsintensiv och det finns därför mindre ut-
rymme för att minska personalstyrkan.  

Privata tjänster 
Sammanfattning 

• Efterfrågan drivs av privat kon-
sumtion  

• Stor brist på kompetenser, främst 
IT-kompetenser och kockar 

• Ökad sysselsättning under 2017 

 

 

 
6 Femårsfrågan beskriver andelen företagen som svarar på frågan rörande framtida sysselsättning och 
ersättningsrekryteringar.  
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Privata tjänstenäringar sysselsätter cirka 41 000 personer i länet och utgör drygt 40 pro-
cent av sysselsättningen. Tjänstesektorn består av såväl transportbranschen, handel, ho-
tell- och restaurangbranschen, informations- och kommunikationsföretag, som finansiell 
verksamhet och företagstjänster. 

 

Det är Sundsvall som har den största koncentrationen av tjänstenäringar i länet och i denna 
kommun arbetar nära hälften, eller 46 procent, av alla sysselsatta i privata tjänstenäringar. 
I övriga kommuner i länet är motsvarande andel kring 35 procent eller strax under.  

Den privata tjänstesektorn är en viktig sysselsättningsmotor på arbetsmarknaden, vilket 
inte enbart beror på den stora omfattningen av verksamheterna utan även på att sektorn är 
sysselsättningsintensiv. En uppgång av efterfrågan är ofta svår att möta med produktivi-
tetsförbättringar och medför därför snabbt ett ökat rekryteringsbehov. Efterfrågan på pri-
vata tjänster beror huvudsakligen på hushållens konsumtion men också av industrins och 
byggnadsverksamhetens behov. Den fortsatt svaga efterfrågeutvecklingen inom industri 
innebär att det främst blir hushållen och byggbranschen som håller uppe efterfrågan inom 
de privata tjänsteverksamheterna även under hela 2017. Den svenska hushållskonsumt-
ionen verkar uppvisa en viss mättnad och enligt den senaste statistiken är det ingen tillväxt 
i den privata konsumtionen. Likväl ligger konsumtionen fortsatt på en hög nivå. 
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Verksamheterna inom privata tjänstesektorn är generellt sett mycket optimistiska om ef-
terfrågeutvecklingen under den kommande 6-månadersperioden och nettotalet uppgår 
som riksgenomsnitt till 44. Denna optimism gäller också Västernorrlands län och i höstens 
undersökning uppgår nettotalet för sektorn till 47. Framtidsbedömningarna skiljer sig dock 
åt mellan olika näringsgrenar i sektorn. 

 
Handeln utgör en stor del av privata 
tjänster och svarar för över en fjärdedel 
av sysselsättningen i privata tjänste-
sektorn. Det senaste halvåret har varit 
bra och inneburit ökad efterfrågan för 
närmare 60 procent av arbetsställena i 
undersökningen.  Antal företag som 
upplevt en ökning av efterfrågan har 
fördubblats. Förväntningarna på fram-
tiden är mycket positiva då nästan 67 
procent av företagen förväntar sig en ökad efterfrågan medan endast 8 procent tror på en 
minskning. Detta gör handeln till den mest optimistiska av alla branscher i höstens under-
sökning. Utvecklingen i handeln är lite tudelad i länet. Cityhandeln i Sundsvall fortsätter 
att förlora till handelsplatser som Birsta medan Örnsköldsvik inte alls drabbats så negativt 
som man befarat av den nyöppnade handelsplatsen i Umeå. Handeln gynnas också av ef-
terfrågan från anläggningsboenden. Livsmedelshandeln ökar i länet och här ökar inslaget 
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med restaurangverksamhet i form av t ex lunchbufféer och annan butikslagad mat. Som en 
följd av detta efterfrågas nu kockar i större utsträckning även av handelsföretag.  

Arbetsgivarna i branschen har många timanställda som får arbeta mer när efterfrågan ökar. 
Av denna orsak kan det krävas en längre tids efterfrågeökning innan nyrekryteringar blir 
aktuella och sysselsättningen ökar. Sammantaget finns inga större rekryteringsproblem i 
branschen. 

Hotell- och restaurangbranschen utgör 
7 procent av sysselsättningen i tjänste-
sektorn. Denna del av tjänstesektorn 
har, i likhet med handeln, haft en 
mycket positiv utveckling och där en 
stor del, eller ungefär 60 procent, av fö-
retagen har upplevt ökad efterfrågan 
under sommarhalvåret. Ungefär 9 pro-
cent av de tillfrågade företagen räknar 
med en sämre marknadsutveckling. I 
jämförelse med våren så företagarna blivit lite mer pessimistiska.  Förklaringen till deras 
nedtonade efterfrågeökningar kan till stor del förklaras av säsongsvariationer. Arbetsgi-
varna i branschen har mycket svårt att rekrytera kockar, ett yrke som nu också efterfrågas 
av handeln i allt större utsträckning.  

Transportbranschen svarar för cirka 12 
procent av antalet sysselsatta i tjänste-
näringarna.  Efterfrågeutvecklingen har 
varit svag under flera år, inte minst till 
följd av den svaga utvecklingen inom in-
dustrin. Efterfrågan har förbättrats nå-
got och ungefär en tredjedel av företa-
gen har upplevt efterfrågeökningar un-
der sommarhalvåret. Företagens för-
väntningar på vintern 2016-2017 är un-
gefär densamma som på sommarhalvåret. Där en dryg tredjedel förväntar sig en fortsatt 
ökad efterfrågan medan ungefär 13 procent tror på en minskning. Det är ett ovanligt starkt 
för transportbranschen. Branschen gynnas av den ökade varutransporten som följer på den 
starka utvecklingen i bygg, restaurang och handeln. Under senare år har inslaget av ut-
ländska förare ökat relativt kraftigt och dessa representeras inte i undersökningen vilket 
kan orsaka en viss underskattning av aktiviteten i branschen. De största rekryteringssvå-
righeterna i branschen utgörs av taxiförare, lokförare och bussförare men det finns även ett 
behov av lastbilsförare. För samtliga yrkesförare finns nu krav på yrkeskompetensbevis 
(YKB), vilket numera är en förutsättning för att kunna söka dessa jobb.  
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Finansiell verksamhet och företags-
tjänster innefattar här kreditinstitut, 
försäkringsbolag, fastighetsbolag samt 
företag inom juridik, teknik, ekonomi, 
vetenskap, uthyrning och andra stöd-
tjänster. Dessa verksamheter utgör den 
största delen av privata tjänster och sva-
rar för nära en tredjedel av samtliga sys-
selsatta i tjänstenäringarna. Tre femte-
delar av företagen har upplevt efterfrå-
geökningar under de senaste 6 månaderna, vilket är högre än förväntat. Förväntningarna 
på framtiden har även höjts från vårens prognos, från ett nettotal på 42 till 55.    

Informations- och kommunikations-
verksamheter utgör nästan 10 procent 
av sysselsättningen i tjänstesektorn. 
Här ingår data och IT-branschen. Bran-
schen är den näst mest positiva bland de 
tillfrågade företagen i branscherna med 
ett nettotal på 50 för kommande 6 må-
naderna. Kompetensbristerna är främst 
koncentrerade till Örnsköldsvikreg-
ionen där arbetsgivarna uppger att man 
bland annat har mycket svårt att hitta mjukvaru- och systemutvecklare, testare/testledare 
– IT, drifttekniker - IT med flerårig erfarenhet inom Java men även helpdesktekniker inom 
IT.  

Sammantaget inom den privata tjänstesektorn uppgav 41 procent av arbetsställena att de 
haft svårt att rekrytera rätt kompetenser. Särskilt svårt kommer det under prognospe-
rioden att vara att tillsätta tjänster som mjukvaru- och systemutvecklare, testare- och test-
ledare, it-arkitekter, olika typer av ingenjörer, lokförare samt erfarna kockar.  

Bedömningen är att sysselsättningen i de privata tjänstenäringarna kommer att öka under 
prognosperioden. Även här kommer ökningen att dämpas av arbetskraftsbrist.  
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Långsiktig utveckling 
Om fem år räknar ni med (%) Ersättningsrekrytering pga pension(%)7 

 

Källa: Arbetsförmedlingen enkätundersökning 

Av diagrammen framgår att de som planerar att öka antal anställda mest är företag inom 
information och kommunikation. Näst högst är företag inom finansiella och företagstjäns-
ter. Vidare visar diagrammen att inget av företagen i de olika branscherna har några större 
planer att minska antal anställda. Däremot som visas tidigare är länet lite mer nedtonade i 
jämförelse med riket gällande sysselsättningsutvecklingen. Mest försiktiga av länets företag 
jämfört med riket är hotell, restaurang, personliga och kulturella tjänster följt av handeln.  

Företagen i branscherna planerar även att ersätta de personer som går i pension med per-
soner med likartad kompetens. Det är enbart information och kommunikation där 24 pro-
cent av de tillfrågade kommer ersätta med högre kompetens. I jämförelse med riket sticker 
information och kommunikation ut eftersom det är 13 procent fler företag som kommer 
ersätta med högre kompetens än riket.  

Inom finansiell verksamhet och företagstjänster är det fler företag som kommer ersätta 
med befintlig kompetens i jämförelse med riket. För två år sedan uppgav länets finansiella 
och företagstjänst företag att en tredjedel kommer ersättas med personer med högre kom-
petens. Motsvarande siffra för 2016 var 5 procent.  

  

7 *med bef kompetens **högre kompetens***ersätta med rationaliseringar, ny teknik m.m 
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Offentliga tjänster 
Sammanfattning 

• De många asylsökande innebär 
ökad efterfrågan  

• Fortsatt stort behov av ersättnings-
rekryteringar 

• Fortsatta stora rekryteringspro-
blem  

• Något ökad sysselsättning under 
2016 och 2017  

Offentliga tjänster utgör över en tredjedel av länets arbetsmarknad och sysselsätter drygt 
39 000 personer. Hälften av dessa arbetar med omsorg och sjukvård medan 28 procent 
arbetar inom barnomsorg och utbildning. Ungefär 40 procent av de offentliga verksamhet-
erna upplever att deras verksamhet har utökats de senaste 6 månaderna. Såväl vårdval som 
friskolor har lett till ett större inslag av privata utförare av dessa tjänster. Bland privata 
aktörer är det ungefär 50 procent av företagen som sett en efterfrågeökning de senaste 
halvåret. De kommande 6 månaderna uppger 37 procent av de tillfrågade företagen att ef-
terfrågan kommer öka på deras tjänster. Inga av de privata aktörerna uppger att efterfrågan 
kommer minska kommande sex månaderna.  
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Det är i Härnösand som inslaget av offentliga tjänster är som störst och svarar här för hälf-
ten av samtliga sysselsatta i kommunen. 

En åldrande befolkning samt ett ökat flyktingmottagande innebär ett ökat behov av väl-
färdstjänster och arbetskraftsbehov, i såväl vård- omsorg som skola och barnomsorg. 

I gymnasieskolan har det sjunkande elevantalet under de senaste åren inneburit en mins-
kad sysselsättning. Nu börjar dock barnkullarna i dessa åldrar att öka igen, vilket innebär 
ett större behov av lärare. Ett ökat antal asylsökande innebär också en ökad efterfrågan på 
barnomsorgen och grundskolan. Det finns även stora behov av ersättningsrekryteringar i 
samband med pensionsavgångar.  Även efterfrågan på vuxenutbildning väntas öka till följd 
av ett ökat antal asylsökande och det finns en stor efterfrågan på SFI-lärare och lärare i 
yrkessvenska.  

Även inom vård- och omsorgsverksamheterna väntas efterfrågan att öka, inte minst inom 
äldreomsorgen.  

Vid sidan av den ökade efterfrågan inom grundskola, barnomsorg och vårdverksamheter 
finns ett kontinuerligt stort behov av ersättningsrekryteringar i offentliga verksamheter och 
många tjänster har varit svåra att tillsätta. I höstens undersökning uppgav över 60 procent 
av verksamheterna inom vård och omsorg, grundskola och vuxenutbildning att de haft 
svårt att rekrytera rätt kompetenser. Svårast har det varit att tillsätta tjänster som läkare, 
tandläkare, alla typer av sjuksköterskor, psykologer, medicinska sekreterare, behand-
lingsassistenter, biståndsbedömare, socialsekreterare, gymnasielärare, grundskolelärare, 
SFI-lärare, undersköterskor och förskollärare. Även om företagen i den privata sektorn har 
stora problem att hitta nyckelkompetenser är det inom offentliga tjänster som den volym-
mässigt största bristen finns. 

En stor del av bristyrkena i länet är vårdyrken och behovet av kvalificerad vård- och om-
sorgspersonal ökar kontinuerligt, inte minst i samband med generationsväxlingen på ar-
betsmarknaden och den åldrande befolkningen. Intresset för vårdutbildningar är dock be-
gränsat och bristerna bedöms därför kvarstå. Behovet av lärare är också mycket stort och 
även här utbildas för få för att möta efterfrågan från arbetsgivarna. I vissa delar av länet 
har personer som bara några månader innan gått klart gymnasieskolan fått hoppa in och 
jobba som lärare inom gymnasieskolan.  

Sammantaget bedöms sysselsättningen i offentliga tjänster att öka något under perioden. 
Det kommer även fortsättningsvis finnas ett otillfredsställt kompetensbehov i dessa verk-
samheter och sysselsättningen skulle kunna öka betydligt mer om det fanns tillgång till de 
efterfrågade yrkesgrupperna. 

Långsiktig utveckling 
Majoriteten av de offentliga verksamheterna kommer öka antal sysselsatta inom fem år. 
Detta är starkt sammankopplat med den demografiska utmaningen. 80 procent av de till-
frågade offentliga verksamheterna kommer att ersätta personal som går i pension. Endast 
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15 procent av verksamheterna uppger att de kommer att ersätta pensionen med högre kom-
petens. Detta är minskning med 23 procent från förra året. Utvecklingen för de offentliga 
verksamheterna är på femårs sikt densamma som för riket.  

Matchningsläget på arbetsmarknaden 
Kompetensbristerna i länet är omfattande. Ett stort antal arbetslösa till trots uppger över 
30 procent av de privata företagen och 60 procent av verksamheterna i offentliga tjänster 
att de har haft svårigheter att rekrytera personal. Det är främst grundskolan, gymnasiesko-
lan, vuxenutbildningen samt vård- och omsorgsverksamheter som haft de största rekryte-
ringssvårigheterna. Andelen arbetsställen som säger sig ha haft rekryteringsproblem upp-
går till mellan 70 och 100 procent i dessa verksamheter. Minst var rekryteringsproblemen 
inom handel, hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster, jord och skog 
samt tillverkningsindustri. Däremot har fler företag i dessa branscher uppgett att de upp-
levt en brist på arbetskraft vid rekrytering i jämförelse med vårens prognosomgång. Allt 
fler företag upplever även de arbetssökandets attityd som ett hinder vid anställning. Att de 
saknar de rätta sociala attributen som till exempel ansvarstagande, självgående och ett in-
tresse för arbetet.8  

Den vanligaste konsekvensen av rekryteringssvårigheterna i det privata näringslivet är att 
befintlig personal får arbeta mer följt av att planerad expansion skjuts på framtiden. Detta 
skiljer sig från vårens omgång där den näst vanligaste konsekvensen var att företagen köpte 
tjänster. Av branscherna var det flest företag inom information och kommunikation som 
uppgav att planerad expansion sköts på framtiden. Därmed har arbetskraftsbristen haft en 
större effekt på företagens expansion än tidigare prognosomgångar. Att fler folk får arbeta 
på grund av arbetskraftsbristen får långtgående effekter på arbetsmarknaden. Effekter är 
bland annat att fler uppfattar jobbet som stressigt och arbetsbördan blir allt tyngre. Kon-
sekvensen av detta är bland annat fler sjukskrivningar, yrken blir inte attraktivt hos an-
ställda samt att personer inte väljer att utbilda sig till yrket.   

8 ”Det är attityden, Dumbom”, Företagarna november 2016 
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Bristen på arbetskraft för näringslivets del handlar i huvudsak om ingenjörer och IT-speci-
alister men även kockar, bilmekaniker och lastbilsmekaniker är också mycket svårt att re-
krytera. 

 

Inom offentlig verksamhet var den överlägset vanligaste konsekvensen att befintlig perso-
nal fick jobba mer. Ungefär hälften av alla arbetsställena som haft svårt att rekrytera upp-
gav detta som en konsekvens av rekryteringsproblemen. En fjärdedel av verksamheterna 
uppgav att kompetensbristerna ledde till en sämre kvalitet i servicen. Motsvarande tid förra 
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året uppgav ungefär 3 procent att det ledde till sämre kvalitet. Det innebär en ökning med 
över 600 procent mellan 2015 och 2016.   

Majoriteten av länets kompetensbrister finns i yrken som varit bristyrken i flera år. Arbets-
kraftsbristen har alltmer kommit att koncentreras till dessa traditionella bristyrken och här 
är rekryteringsproblemen i flera fall allvarliga.  

Bristerna i offentliga tjänster utgör betydligt större volymer. Av de 10 största kompetens-
bristerna i länet är samtliga vårdyrken. De största rekryteringssvårigheterna i offentliga 
tjänster handlar om högskoleyrken som sjuksköterskor, tandläkare, psykologer, socialsek-
reterare, studie- och yrkesvägledare samt olika typer av lärare och läkare men här finns 
också stora behov av vårdutbildade utanför högskoleyrkena. Medicinska sekreterare är 
mycket efterfrågade och undersköterskor har också lätt att få jobb. 
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FAKTARUTA: 
Globaliseringens effekter på den lokala arbetsmarknaden9 
Bristen på arbetskraft inom offentlig sektor är störst i glesbygdskommuner och bristen 
inom privat sektor är störst inom storstadsregioner10.  

Globaliseringen omfattar inte enbart miljöfrågor utan även ökad rörlighet över nations-
gränser för både information, kapital, varor, tjänster och människor. Det har lett till en 
ökad internationell konkurrens när det gäller finansiellt och humant kapital generellt, inte 
bara mellan länder utan även regionalt och lokalt. Det påverkar arbetsmarknaden, inte 
minst arbetskraftens utbildning och kompetenser. Rapporten beskriver även den snabba 
tekniska utvecklingen mot digitalisering och automation vilket innebär att efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft stiger. Även obalansen på bostadsmarknaden och tillgängligheten 
till service tas upp. Slutsatsen är att tillgången på arbetskraft med efterfrågade kompeten-
ser blir en central fråga för regional och lokal utveckling och att det ser olika ut på olika 
lokala arbetsmarknader. 

Kommuner som finns i storstadsregionerna och andra större städer har påverkats positivt 
i många avseenden medan gles- och landsbygdsområden har en del utmaningar att jobba 
med. 

   

*Större städer: Sundsvall och Örnsköldsvik. Mindre och medelstora: Kramfors, Härnösand och 
Timrå. Glesbygd: Sollefteå och Ånge 

Den största bristen på utbildad arbetskraft i den offentliga verksamheten återfinns i gles-
bygden. Brister på utbildad arbetskraft har också ökat snabbare i dessa kommungrupper. 

9 ”Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader”, är en rapport från Arbetsförmedlingen. Den 
finns att hämta på arbetsformedlingen.se/rapporter. 
10 . Sveriges kommuner har delats in i fyra grupper: storstadsregioner, större städer, mindre och me-
delstora kommuner samt glesbygd 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Upplevts brist, privata 
arbetsgivare, %

Större städer

Mindre och medelstora

Glesbygd

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Upplevd brist, offentliga 
arbetsgivare, %

Större städer

Mindre och medel stora

Glesbygd

                                                             



 

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Västernorr-
lands län 
 

 

33  

De kommunal och landstingskommunala verksamheterna har svårt att fylla vakanser och 
expandera verksamheter i den omfattning de önskar. På sikt kommer det att bli en mycket 
stor utmaning att upprätthålla den offentliga servicen regionalt och lokalt, både ur ett eko-
nomiskt men även ur ett arbetskraftsmässigt perspektiv. Inom det privata näringslivet är 
bristerna störst i de befolkningstäta regionerna, det vill säga i de regioner som uppvisar den 
snabbaste ekonomiska tillväxten. 

Några av lösningarna som nämns i rapporten är att i högre grad nyttja befintliga arbets-
kraftsresurser där tillgången finns bland utrikesfödda. Utbildningsnivån måste höjas hos 
dem med kort utbildning. Utbildningarna måste även anpassas mot arbetsmarknadens be-
hov. Tekniska lösningar där robotar och digital teknik ersätter mänsklig arbetskraft är en 
möjlig lösning inom de områden där det kommer att saknas arbetskraft. 

Rapporten är ett viktigt underlag i dialogen med politiker och andra beslutsfattare, inte 
bara på nationell nivå utan även på regional och lokal nivå. 
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Befolkning och arbetskraft 
Utbudet av arbetskraft består av den del av befolkningen som kan och vill arbeta. De kan 
sedan delas upp i de som har ett arbete och de som inte har ett arbete. Gruppen som inte 
har ett arbete utgör en outnyttjad arbetskraft. Till den outnyttjade arbetskraften hör till 
exempel de inskrivna arbetslösa på länets Arbetsförmedlingar.  

Arbetskraftsutbudet följer normalt även konjunkturläget, vilket innebär att fler personer 
söker sig till arbetsmarknaden när det är högkonjunktur och omvänt när det är lågkonjunk-
tur. Vid sidan av konjunkturläge påverkas arbetskraftsutbudet i länet framför allt av föl-
jande: 

  befolkningsutvecklingen, ökning eller minskning av antalet personer i arbetsaktiv 
ålder 

 ohälsa, ökar eller minskar 

 utbildning, fler eller färre studerar 

 arbetspendling 

Befolkningsutvecklingen 
Västernorrlands läns befolkning uppgick den sista december 2015 till 243 897 personer. 
Det är sedan 2010 en ökning med nästan 1 300 personer. Det kan jämföras med grannlänet 
Västerbotten som under samma tidsperiod hade en ökning med närmare 4 100 personer 
(befolkning i Västerbottens län 2015; 263 378  personer).    

På kommunnivå framgår följande: 

- Sundsvall har ökat sitt invånarantal med cirka 1 900 personer, från omkring 95 700 till 
cirka 97 600 invånare.  

- Örnsköldsvik och Härnösand är två andra kommuner i länet som har haft en positiv 
befolkningsökning(omkring 500 fler i respektive kommun).  

- Ånge, Kramfors och Sollefteå har haft en minskning med omkring 500 personer i re-
spektive kommun under ovanstående period.  

- Antalet invånare i Timrå har under nämnd period legat kvar på samma nivå, cirka 18 
000 personer.  

Trots en ökning totalt i länet de senaste åren bedöms, enligt en framskrivning från Statist-
iska centralbyrån (SCB) från 2012, att befolkningen i Västernorrlands län kommer att 
minska fram till 2025. I Sollefteå, Kramfors och Ånge beräknas minskningen av den ar-
betsaktiva befolkningen bli som störst.  

Basen i utbudet av arbetskraft utgörs av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna 20-64 
år. I Västernorrlands län uppgick den åldersgruppen år 2015 till knappt 134 000 personer. 
Det är en minskning med omkring 2 100 personer jämfört med år 2010. Det kan jämföras 
med Västerbottens län som under samma period hade en ökning i samma åldersgrupp med 
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omkring 600 personer. En lägre andel i yrkesverksamma11 åldrar ger bland annat en nega-
tiv effekt på kommunernas skatteintäkter och därmed finansieringen av välfärden.   

 

Av diagrammet framgår det tydligt att tillskottet till arbetskraften består av utrikes födda. 
Det är enbart de senaste åren som tillskottet av utrikes födda kan täcka upp en del av utflö-
det av de inrikes födda som lämnar arbetskraften. Det är viktigt att poängtera att arbets-
kraften som den sett ut tidigare kommer inte att se likadan ut i framtiden. Bland inrikes 
födda är arbetslösheten nu nere på 6 procent av den registerbaserade arbetskraften.  Kom-
petensreserven är alltså mycket begränsad i gruppen inrikes födda. För att få den personal 
som behövs och växa måste arbetsgivarna inse att arbetskraften är förändrad och det är 
utvecklingen som kommer att bestå.  

Utanför arbetskraften 
Heltidsstuderande och personer som har sjukersättning på heltid innebär ett minskat till-
skott till arbetskraften. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som er-
sätts från sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning 
samt sjuk- och aktivitetsersättning) under en tolvmånadersperiod. 

Arbetskraften består som tidigare nämnts av sysselsatta och arbetslösa och ett ökat antal i 
utbildning innebär en minskning av arbetskraften. Antalet länsbor som börjar högskolestu-
dier har stadigt minskat de senaste åren. Övergången till högre utbildning bedöms fortsätta 
minska under 2016, och skulle alltså innebära en ökning av länets arbetskraft. 

Enligt Försäkringskassans statistik över ohälsotalet 2015 framgår följande: 

- Länet ohälsotal 33,7 procent respektive rikets 28 procent. Ökning av länets tal med 
1,8 procentenheter och rikets 0,7 procentenheter i jämförelse med 2014. 

11 Yrkesverksamålder är personer mellan 15- 64 år 
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- Ohälsotalet för kvinnor i länet har ökat från 39 procent till 41,5 procent. Rikets 
ökning var från 32,8 procent till 33,8 procent.  

- Männens ohälsotal i länet hade en ökning från 25 till 26,2 procent. I riket hade 
männens ohälsotal ökat från 22,1 till 22,4 procent.  

Försäkringskassan uppger att den vanligaste diagnosen i den svenska sjukförsäkringen är 
psykiska sjukdomar, och det talas mycket i samhället om att exempelvis ungdomar upp till 
29 år mår allt sämre psykiskt. Detta har redan fått effekt på arbetskraften hos yngre. Där 
funktionshindret som medför nedsatt arbetsförmåga hos yngre består till övervägande del 
av neuropsykiatriska besvär.  

Enligt SCB:s senaste siffror (2014) för in- och utpendling över länsgränsen framgår att: 

-  4 600 som pendlade in till länet och cirka 5 550 som pendlade ut från länet. Väs-
ternorrlands län har därmed en negativ nettopendling (minus 950).  

- Inpendlingen kommer huvudsakligen från Västerbottens, Jämtlands och Gävle-
borgs län med omkring 20 procent av totala antalet inpendlare från respektive län. 

Majoriteten av utpendlarna, cirka 35 procent, har sin arbetsgivare i Stockholms län. Väs-
terbottens och Jämtlands län är de andra huvudsakliga utpendlingslänen. I dessa län har 
cirka 17 respektive 13 procent av länets utpendlare sina arbetsgivare. Pendlingen bedöms 
minska marginellt både under prognosperioden, d.v.s. att fler personer pendlar ut från lä-
net.  

Förändring av arbetskraftsutbudet  
Som nämnts tidigare i avsnittet utgörs arbetskraften av sysselsatta och arbetslösa. Med 
hänsyn till den rörlighet in och ut ur arbetskraften som påverkas av bland annat demo-
grafi, ohälsa, studiedeltagande och pendling, beräknas arbetskraften öka med 450 personer 
under 2017. 
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 
I detta avsnitt beskrivs arbetslöshetens utveckling i Västernorrlands län sedan mitten av 
1990-talet. Tyngdpunkten i den senare delen av avsnittet kommer att ligga på de föränd-
ringar (säsongsrensade siffror) som skett mellan 2015 och 2016. Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik utgör grunden till beskrivningarna. Benämningen inskrivna arbets-
lösa är summan av gruppen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslöshetens utveckling 
Sedan senaste finanskrisen 2008/2009 har den relativa arbetslösheten i länet minskat med 
cirka 2 procentenheter, från drygt 11 procent till drygt 9 procent. Antalet arbetslösa i länet 
har sedan senaste toppnoteringen i början av 2010 minskat med cirka 2 700 personer, från 
omkring 13 800 till 11 100.  

 

Tredje kvartalet 2016 var i genomsnitt cirka 9 900 länsbor arbetslösa, vilket motsvarar en 
arbetslöshet på 8,4 procent (riket 7,4 procent). I antal var det minskning med ungefär 400 
personer motsvarande period 2015.  Arbetsförmedlingen bedömning av det totala antalet 
inskrivna arbetslösa i länet i slutet av 2016 bedöms till cirka 10 600, vilket motsvarar en 
arbetslöshetsnivå på 8,9 procent. För sista kvartalet 2017 bedöms arbetslösheten att öka 
med 200 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 9 procent. Rikets bedömning 
är 6,8 procent. 

Arbetslöshetsutvecklingen redovisas gruppvis dels under rubriken ”Arbetslöshetens sam-
mansättning” samt även i bilaga 3. 
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Arbetslöshetens sammansättning 
Aggregerade arbetslöshetsnivåer visar endast en dimension av arbetslösheten. För att 
bättre förstå arbetslöshetens sammansättning behöver man även analysera skillnader i ar-
betslöshetsnivåer mellan olika grupper av arbetslösa. Diagrammet nedan visar den relativa 
arbetslösheten som genomsnitt av kvartal 2 2016 och kvartal 3 2016. I bilaga 3 presenteras 
nämnda variabler även på kommunnivå. 

 

Arbetslöshet kvinnor: 

- Länet 7,4 procent (2016) och 7,8 procent (2015) i jämförelse med riket 6,9 procent 
(2016) och 7,2 procent (2015) 

o Högst Sollefteå (9,1 procent) och lägst Timrå (7 procent) 

o I jämförelse med samma period 2015 hade Timrå störst nedgång av arbetslösheten 
(-13 procent) och minst nedgång i Örnsköldsvik (- 2,8 procent).  

Arbetslösheten bland kvinnor är låg i länet och väsentligt lägre i jämförelse med män. En 
del av skillnaden kan förklaras med att kvinnor i högre utsträckning jobbar inom vård och 
omsorg. Denna bransch är mindre konjunkturkänslig och är sysselsättningsintensiv. Beho-
vet av arbetskraft inom vård och omsorg har ökat och kommer inte att minska.  

Arbetslöshet män: 

- Länet 9,4 procent (2016) och 9,6 procent (2015) i jämförelse med riket 7,9 procent 
(2016) och 8,1 procent (2015) 
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o Högst Härnösand (13,3 procent) och lägst Timrå (7,2 procent) 

o I jämförelse med samma period 2015 hade Timrå den största minskningen av ar-
betslösheten (-21 procent) och Örnsköldsvik hade den största ökningen (10 pro-
cent).  

Arbetslösheten bland män skiljer sig mycket mellan kommunerna. I Sundsvallsregionen 
där industrierna går bättre, byggandet ligger på en hög nivå och inslaget av privata tjänster 
är högre har man generellt en låg arbetslöshet i jämförelse med Örnsköldsvik där export-
industrin sysselsätter en stor del av arbetskraften.  

Ungdomsarbetslösheten: 

- Länet 14,7 procent (2016) och 17,2 procent (2015) i jämförelse med riket 11,3 procent 
(2016) och 13 procent (2015) 

o Högst Kramfors (19,3 procent) och lägst Sundsvall (12,5 procent) 

o I jämförelse med samma period 2015 hade Sundsvall den största minskningen av 
arbetslösheten (-20 procent) och Härnösand hade den största ökningen av arbets-
lösheten (3 procent).  

Länet har generellt en högre ungdomsarbetslöshet än riket. En förklaring till skillnaden är 
att länet har relativt litet inslag av privata tjänster. Inom privata tjänster finns det största 
inslaget av ingångsjobb. Detta förklarar även den regionala skillnaden där Sundsvall har 
högst andel sysselsatta i privata tjänster medan Härnösand har en lägre andel. Härnösand 
arbetsmarknad kännetecknas även av mindre antal ingångsjobb.  

Utrikesfödda: 

- Länet 35,2 procent (2016) och 34,2 procent (2015) i jämförelse med riket 21,4 procent 
(2016) och 21,1 procent (2015) 

o Högst Härnösand (47,7 procent) och lägst Timrå (29 procent) 

o I jämförelse med samma period 2015 hade Timrå den största minskningen av ar-
betslösheten (-2 procent) och Örnsköldsvik hade den största ökningen av arbetslös-
heten (10 procent). 

Länet har högre andel utrikes födda som är arbetslösa jämfört med riket. En del av förkla-
ringen är att länet har generellt svagare efterfrågan på arbetskraft än riket.  Länet har även 
färre ingångsjobb, alltså en mindre privat tjänstesektor, än riket vilket skapar ett hinder för 
utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Problematiken hos denna grupp, med 
undantag för språket, är den låga utbildningsbakgrunden. Av de 4163 personer med uto-
meuropeisk bakgrund har 2226 enbart en förgymnasial examen. Detta betyder att denna 
grupp har oftast en längre väg till arbetsmarknaden.  

Det är en betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa (24,9 
procent) jämfört med de som har avslutad gymnasieutbildning (6,9 procent) eller de som 
har en eftergymnasial utbildning (5,5 procent). Ju högre utbildningsnivå desto lägre ar-
betslöshet kan man generellt säga. Arbetslösheten i de olika utbildningsgrupperna visar 
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med all tydlighet att länets arbetsgivare kräver någon form av genomförd utbildning och 
då på lägst gymnasial nivå. Värt att tillägga är att gruppen som har enbart en förgymnasial 
utbildning har en ökad arbetslöshet jämfört med motsvarande tid förra året. Detta i jämfö-
relse med personer som har en gymnasial utbildning, där arbetslösheten minskade med 8 
procent. Det är mycket att viktigt att poängtera att chanserna att få jobb ökar väsentligt om 
man har en gymnasieexamen jämfört att inte ha en.  

 

 

Tudelningen på länets arbetsmarknad fortsätter. Mellan januari 2011 till oktober 2016 har 
övriga inskrivna minskat med 47 procent medan antalet utsatta grupper har ökat med 10 
procent.  
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Av diagrammet framgår att det främst är i gruppen utomeuropeisk födda där ökningen av 
antal inskrivna arbetslösa har varit störst. Detta kan förklaras med att allt fler flyktingar 
har kommit till länet. Många av dessa personer har en längre väg till arbetsmarknad på 
grund av språket och till viss del av deras utbildningsbakgrund. Ett flertal av dessa personer 
kan genom validering, språkutbildning, snabbspår och kompletterande utbildning samt ef-
fektiv matchning tillföra den kompetens som efterfrågas inom ett flertal bristyrken i länet. 
Av diagrammet framgår även att den uppåtgående trenden har planat ut för gruppen uto-
meuropeisk födda. Antal arbetslösa inom gruppen med nedsatt arbetsförmåga har haft en 
stadig minskning sedan 2013.  

Tider utan arbete 
Diagrammet nedan visar antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen efter hur 
långa tider de varit utan arbete. Den kraftiga ökningen under 2008 av antalet arbetslösa 
som varit utan arbete i mindre än sex månader är resultatet av den finanskris som världen 
upplevde 2008/2009. Tusentals personer gick då ifrån arbete till arbetslöshet.  
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Skiftande konjunkturläge på arbetsmarknaden skapar stora svängningar bland de kort-
tidsinskrivna, medan den i mindre utsträckning påverkar de med långa inskrivningstider. 
Under finanskrisen ökade arbetslösheten bland korttidsinskrivna från cirka 4 100 personer 
i genomsnitt per månad kvartal tre 2008 till omkring 6 700 personer i genomsnitt per må-
nad kvartal tre 2009.  

Under de tre första kvartalen av 2016 har alla arbetslöshetstider gått ned i jämförelse med 
samma tid föregående år förutom 12 mån till 24 mån där det har varit en viss ökning av 
inskrivna arbetslösa.  En stor del av förklaringen är att personer som blir utskrivna från 
etableringen12 per automatik hamnar i denna grupp.   

Ett flertal av personer med långa inskrivningstider utan arbete tillhör någon av grupperna 
med särskilt utsatt ställning (högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, perso-
ner med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt 55-64 år). 
Långa tider utan arbete innebär oftast extra svårigheter att komma tillbaka till ett varaktigt 
arbete. På grund av att personen till exempel tappar viktiga nätverk på arbetsmarknaden 
eller missar vanligt förekommande kompetensutveckling inom ett yrke. 

 

12 Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringsuppdraget. Uppdraget går ut på 
att kartlägga den nyanlända personen. När denna har fått uppehållstillstånd skrivs den in i etable-
ringen efter samtal med arbetsförmedlare och under 24 månader undergår aktiviteter för att under-
lätta inträde på arbetsmarknaden.  
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Utmaningar på länets arbetsmarknad 
I kommuner med låg medelålder och ett positivt flyttningsnetto finns goda förutsättningar 
för expansion av sysselsättningen och ekonomin. På motsvarande sätt riskerar kommuner 
med hög medelålder och en minskande befolkning att drabbas av stagnation och fortsatt 
utflyttning. Ett stort antal äldre i några av länets kommuner innebär ökade svårigheter för 
både tillväxt, generationsväxling och bibehållen kvalité i välfärdssystemet. Dessa kommu-
ner har också i de flesta fall en negativ befolkningsutveckling. För dessa kommuner ligger 
nyckeln till den framtida arbetskraftsförsörjningen i att i första hand nyttja den befintliga 
arbetskraftsresursen i länet.  

Befolkningstillskottet i arbetsaktiv ålder består uteslutande av utrikesfödda och att under-
lätta arbetsmarknadsinträdet för dessa är nödvändigt. En effektiv integration och en tidig 
kontakt med arbetsmarknaden är inte bara viktig för individerna utan också en samhällse-
konomisk nödvändighet. Inte minst gäller detta i de mindre utflyttningskommunerna i lä-
net där befolkningsstrukturen är mer ogynnsam och skatteunderlaget från yrkesaktiva blir 
allt mindre. Utrikesföddas höga arbetslöshet i länet kräver effektiv samverkan mellan flera 
aktörer på arbetsmarknaden, inte minst Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och 
andra myndigheter.  

För att uppnå en friktionsfri och fungerande arbetsmarknad i länet föreslås följande: 

• Ge förutsättningarna och tillvarata kompetenser för personer med utländsk bak-
grund att bidra till arbetsmarknaden, t.ex. genom CSN-bidrag till körkort, boende 
som möjliggör mobilitet, snabbspår och validering av kunskaper.   

• Yrkesväxling från yrken där det råder liten efterfrågan till yrken där det råder brist 
genom arbetsmarknadsutbildning men även omskolning inom det reguljära ut-
bildningsväsendet. 

• Tillvaratagande av redan anställd personals kompetenser  

Västernorrlands läns framtida arbetsmarknad är inte enbart en fråga för arbetsmarknads-
politiken. Här behövs sannolikt även ett större bostads-, näringslivs-, utbildnings-, och in-
tegrationspolitiskt grepp. Vikten av utbildning och matchning till utbildning måste förtyd-
ligats för hela länet. Länets långsiktiga tillväxt och en hållbar arbetsmarknad är direkt sam-
mankopplat med förmågan att tillhandahålla relevant kompetens till företag och den of-
fentliga verksamheterna.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att poängtera att arbetskraften som den sett ut tidigare 
kommer inte att se likadan ut i framtiden. Bland inrikes födda är arbetslösheten nu nere på 
6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Kompetensreserven är alltså mycket be-
gränsad i gruppen inrikes födda, utan kompetensen måste tas från annat håll. För att få 
den personal som behövs och växa måste arbetsgivarna inse att arbetskraften är förändrad 
och detta är en utveckling som kommer att bestå.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Metod och urval 

Historia och syfte 
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken in-
fördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess 
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler. 

Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och 
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för Arbetsförmedlingens arbete 
med vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som 
är att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda 
materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som 
central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att infor-
mera och påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 reg-
ionala prognoser två gånger per år, i juni och december. 

Metod och undersökningens genomförande 
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata 
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas ge-
nom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt 
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat 
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll. 

Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor 
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, re-
kryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga ar-
betsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. 
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekre-
tesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Ar-
betsförmedlingens undersökning. 

Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömning-
arna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan 
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmark-
naden. 

Urval och svarsfrekvenser 
Urvalet av privata arbetsställen13 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. 
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För 
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är 

13 Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används nor-
malt vid två prognostillfällen innan det byts ut. 

För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att 
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 432 ar-
betsställen inom det privata näringslivet i Västernorrlands län och svarsfrekvensen var 
94,2 % procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområ-
den i landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I 
den senaste undersökningen ingick 65 offentliga arbetsgivare i urvalet i Västernorrlands 
län och svarsfrekvensen bland dessa uppgick till 86,4 procent. 
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Bilaga 2. Definitioner 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet 
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efter-
frågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på 
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata 
näringslivet.  Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett 
normalt förväntningsläge Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt 
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt 
visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett 
mycket svagare förväntningsläge än normalt. 

Nettotal 
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel 
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka mi-
nus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. 

Inskrivna arbetslösa 
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivi-
tetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. 
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Registerbaserad arbetskraft 
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbets-
marknadsstatistik, 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 Arbets-
förmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år. 
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning 
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i re-
spektive grupp, genomsnitt av kvartal 2 2016 och kvartal 3 2016, Västernorr-
lands län 

 

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Högst 
för-

gymnasi
al

Gym-
nasial

Efter-
gymnasi

al

Ånge 7,9 7,4 8,4 17,6 5,6 5,9 35,1 20,7 6,2 5,8

Timrå 7,1 7,0 7,2 16,8 5,1 5,0 29,0 17,1 6,1 4,5

Härnösand 11,2 9,0 13,3 18,9 6,0 5,2 47,7 35,8 7,9 7,9

Sundsvall 7,7 6,8 8,5 12,5 5,9 5,0 28,8 22,8 6,9 4,4

Kramfors 10,2 8,2 11,9 19,3 6,4 6,0 42,7 30,2 6,5 8,5

Sollefteå 10,3 9,1 11,4 17,2 6,8 5,7 44,9 31,4 7,0 6,5

Örnsköldsvik 8,1 7,2 8,9 13,7 6,4 5,6 35,9 22,3 7,1 5,8

Länet 8,5 7,4 9,4 14,7 6,1 5,3 35,2 24,9 6,9 5,5

Riket 7,4 6,9 7,9 11,3 6,0 4,2 21,4 21,2 6,2 4,9

Utbildning

Inrikes 
födda

Utrikes 
föddaKommun Totalt 

16-64 år
Kvin-
nor Män Unga 

18-24 år
Äldre    

55-64 år
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Västernorrlands län 
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 

På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även 
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.

I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis, 
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2017.

O
m

sl
ag

sb
ild

:  
Li

nd
a 

Br
os

tr
öm


	Prognos HT-2016 V-norrland slutgiltig
	Prognos för arbetsmarknaden 2017
	Sammanfattning
	Sysselsättningen ökar något….
	….men arbetslösheten ökar under 2017
	…och utmaningar finns

	Konjunkturläget i Västernorrlands län
	Den globala och Sveriges ekonomi tappar fart..
	Länets företagare är mycket positiva
	Kapacitetsutnyttjande och varselutveckling

	Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
	Antalet sysselsatta fortsätter att öka
	Men arbetslösheten ökar..
	Stora regionala skillnader

	Näringsgrenar
	Jord- och skogsbruk
	Långsiktig utveckling2F

	Industri
	Långsiktig utveckling

	Byggverksamhet
	Långsiktig utveckling4F

	Privata tjänster
	Långsiktig utveckling

	Offentliga tjänster
	Långsiktig utveckling

	Matchningsläget på arbetsmarknaden

	Befolkning och arbetskraft
	Befolkningsutvecklingen
	Utanför arbetskraften
	Förändring av arbetskraftsutbudet

	Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
	Arbetslöshetens utveckling
	Arbetslöshetens sammansättning
	Tider utan arbete


	Utmaningar på länets arbetsmarknad
	Bilagor
	Bilaga 1. Metod och urval
	Historia och syfte
	Metod och undersökningens genomförande
	Urval och svarsfrekvenser

	Bilaga 2. Definitioner
	Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
	Nettotal
	Inskrivna arbetslösa
	Registerbaserad arbetskraft

	Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning


	Västernorrland omslag höst 16



