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Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökningar våren 2018

• Intervjuerna genomfördes av arbetsförmedlare under perioden 
5 mars – 13 april

• I urvalet för Västmanlands län ingick 469 privata arbetsgivare och 
94 offentliga arbetsgivare 

• Svarsfrekvensen för näringslivet uppgick till 90 procent och inom de 
offentliga verksamheterna till 94 procent

• Intervjuerna har innehållit frågor om förväntad marknadsutveckling, 
rekryteringsplaner,   upplevda rekryteringsproblem m.m.

• Svaren utgör ett viktigt underlag till prognosen men vi använder även 
andra källor; statistik som beskriver historiska förlopp, framåtsyftande 
ekonomiska indikatorer m.m.



Arbetsmarknadsutsikterna 2018-2019

• Fortsatt högkonjunktur som går in i en mogen fas
• Stor efterfrågan på arbetskraft i Västmanlands län
• Minskande arbetslöshet för många grupper
• Arbetskraften ökar genom ett tillskott av utrikesfödda
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Fortsatt positiva förväntningar i 
näringslivet



Prognos för Västmanlands län 2018-2019

• Sysselsättningen ökar med 1 100 nya jobb 2018 (+1,0 procent) 
och med ytterligare 1 000 (+0,9 procent) 2019 

• Arbetslösheten minskar med 700 personer under 2018 (till 8,5
procentenheter) och med 200 personer under 2019 (till 8,3
procentenheter)



Förväntad procentuell sysselsättningsförändring 
(16–64 år) mellan kvartal 4 2018 och kvartal 4 2019 

  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   

 



Bristen på arbetskraft är kvar på höga nivåer



Många nya jobb inom
privat och offentlig

tjänstesektor
men bristen på arbetskraft

hämmar utvecklingen



• Förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger
• Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor
• Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter
• Civilingenjörer inom maskinteknik, elektroteknik, bygg- och 

anläggning
• Lastbils- och bussförare
• Anläggningsarbetare, takmontörer, murare, VVS-montörer

Ett axplock av svårrekryterade yrken
Våren 2018



Konsekvenser av bristen

• Rekryteringstiderna blir längre (48 procent)
• Rekryteringar uteblir (37 procent)
• Sänkte kraven på utbildning (24 procent)
• Sänkte kraven på erfarenhet (25 procent)

• Befintlig personal fick arbeta mer (62 procent)
• Tackade nej till order (23 procent)
• Offentlig verksamhet: Kvalitén i servicen försämrades (17 procent) 



Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av 
registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2019

  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   

 



Arbetslösheten minskar för alltfler







Sammanfattningsvis…

• Fortsatt högkonjunktur och stor efterfrågan på arbetskraft
• Fler nya jobb och minskad arbetslöshet i Västmanlands län
• Bristen på arbetskraft hindrar vissa verksamheter från att växa
• Arbetskraften och sysselsättningen ökar tack vare tillskottet av 

utrikesfödda
• Stora utmaningar kvarstår där breda väglednings- och 

utbildningssatser är viktiga pusselbitar 



Arbetsmarknadsutsikterna
för Västmanlands län
våren 2018
Prognosmaterial finns på webben för
samtliga län och riket den 13 juni:
www.arbetsformedlingen.se/prognoser



Tack för er
uppmärksamhet!
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