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Framåtblick

• Fortsatt stark västsvensk ekonomi

• Sysselsättningen ökar med 32 000 år 2018 och 2019
- En något svagare ökningstakt på grund av brist på arbetskraft

• Arbetskraften ökar genom ett tillskott av utrikes födda

• Fortsatt minskande arbetslöshet för många grupper



Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator 

för det privata näringslivet är fortsatt stark



Fortsatt expansiva anställningsplaner för privata arbetsgivare

Naturbruk It Hotell och 

restaurang

Bygg Handel Industri Utbildning,

vård och 

omsorg

Transport Företags-

tjänster
Totalt



Sysselsättningens utveckling i Västra Götalands län
Sysselsatta* 16-64 år, prognos för 2018-2019

2018: + 17 000

2019: + 15 000



Befolkningsförändringar 16-64 år i Västra Götalands län



Många nya jobb inom 

privat- och offentlig

tjänstesektor

Bygg och industrin

men bristen på arbetskraft hämmar 

utvecklingen



Arbetslösa 16-64 år i Västra Götalands län
Inskrivna på Arbetsförmedlingen, prognos för kv4 2018 och kv4 2019

Antal inskrivna arbetslösa

2017: 53 000

2018: 51 500

2019: 50 000



Förändring av antalet arbetslösa 16-64 år i Västra Götalands län



Ungdomsarbetslösheten har mer än halverats på 5 år
Inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år efter utbildningsnivå

April 2018

Totalt:

7,0 %

Förgymnasial 

utbildning:

21,3 %

Gymnasie-

utbildning:

5,1 %



Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Västra Götalands län, april 2018
Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Inskrivna arbetslösa

52 122

Högst 
förgymnasial 

utbildning

18 395

Kortare än 
nioårig

grundskola

9 501

Gymnasial 
utbildning

18 968

Eftergymnasial 
utbildning

14 759

Totalt:

6,2 %

Förgymnasial 

utbildning:

19,0 %

Gymnasie-

utbildning:

4,9 %

Eftergymnasial 

utbildning:

4,3 %



Arbetslöshetsnivån 16-64 år fördelat på olika grupper
Genomsnitt av kv4 2017 och kv1 2018



Arbetslöshetens utveckling i Västra Götalands län
Arbetslösa med utsatt ställning: personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i ålder 55-64 år och utomeuropeiskt födda

77 procent

23 procent



Den upplevda bristen på arbetskraft är 

rekordhög bland privata arbetsgivare



Rekordhög upplevd brist och ansträngt 

rekryteringsläge för offentliga arbetsgivare



Rekryteringar påverkas av bristen
Privata arbetsgivare i Västra Götalands län 

• Längre rekryteringstider (50 procent)

• Lyckades inte rekrytera (37 procent)

• Sänkte kraven på yrkeserfarenhet (22 procent)

• Sänkte kraven på utbildning (15 procent)

• Fick rekrytera från utlandet (5 procent)

Dold brist: Försökte inte ens rekrytera (16 procent)



• Befintlig personal fick arbeta mer (58 procent)

• Fick tacka nej till order (25 procent)

• Fick hyra in personal från bemanningsföretag (22 procent)

• Produktionen och/eller servicen minskade (17 procent)

• Planerad expansion sköts till framtiden (12 procent)

• Köpte tjänster eller lade ut produktionen (11 procent)

Konsekvenser av bristen
Privata arbetsgivare i Västra Götalands län 



Stigande brist på kvalificerad arbetskraft

Kunskapsintensiv arbetsmarknad 

med höga kompetenskrav
Allt fler arbetslösa har kort utbildning 

35 procent saknar

gymnasieutbildning



Tre viktiga utmaningar på arbetsmarknaden

• Matchning till arbete och utbildning

• Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

• Motverka långtidsarbetslösheten



Mer information finns i 

arbetsmarknadsprognosen 

för Västra Götalands län
www.arbetsformedlingen.se/prognoser

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser

