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Sammanfattning av prognos för arbetsmarknaden 2018

Tillväxten i världshandeln har tagit rejäl fart under 2017. Det medför en fortsatt utbredd global 
optimism hos företagen. För första gången på tio år uppvisar alla OECD-länder positiv tillväxt. 
Stämningsläget är starkt i den amerikanska ekonomin och tillväxten har varit oväntat god i  
Euroområdet. Sveriges arbetsmarknad är fortsatt stark med hög ekonomisk tillväxt. Den starka  
tillväxten i omvärlden och i Sverige har smittat av sig på länet, där företagarna är mycket positiva 
om den framtida utvecklingen.

Sammanfattning

Sysselsättningen ökar något
Medan sysselsättningen i riket mer än väl har återhämtat sig sedan finanskrisen, är utvecklingen 
svagare i Västernorrland och dess grannlän. Sysselsättningen är fortfarande lägre än 2008 i både 
Västernorrland och Gävleborgs län. I Jämtlands län är sysselsättningen i nivå med 2008. I och 
med den rådande hög konjunkturen har länet haft en mycket god sysselsättningsutveckling.  
Denna utveckling bedöms fortsätta och antal sysselsatta bedöms öka med 400 personer fram till 
fjärde kvartalet 2017 och med ytterligare 400 personer till fjärde kvartalet 2018. Den positiva  
utvecklingen kan hämmas av bristen på efterfrågad kompetens bland länets arbetsgivare. 

Arbetslösheten minskar något under 2018
Arbetslösheten i Västernorrlands län är högre än riksgenomsnittet men gapet har successivt  
minskat. Sedan 2010 har den relativa arbetslösheten i länet minskat med 2,2 procentenheter, från 
10,9 procent hösten 2010 till 8,7 procent under oktober 2017. I antal personer räknat har arbets-
lösheten under samma period minskat från 13 700 till 10 300 personer. Bedömningen för kvartal 
fyra 2017 är att arbetslösheten kommer att ligga på ungefär samma nivå eller marginellt något  
lägre jämfört med kvartal fyra 2016. Fram till slutet av 2018 bedöms arbetslösheten minska med 
300 personer till 8,5 procent, en effekt av stark konjunktur och stora ersättningsrekryteringar.  
Det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Skiljelinjen går i de flesta fallen 
mellan personer som saknar gymnasieutbildning och där gymnasieutbildade eller eftergymnasialt 
utbildade har goda jobbmöjligheter. 

Länets utmaningar
• Företagen får det allt svårare att hitta rätt kompetens för att kunna växa och bidra till en  

fortsatt positiv tillväxt och välfärd i länet.
• En växande andel äldre personer i befolkningen samt en ökad andel utrikes födda i utbildnings-

väsendet sätter hög press på en expandering av den offentliga servicen. Det stora tillskottet av 
utrikes födda har inneburit en möjlighet för länet att tackla bland annat den stora demografiska 
utmaningen som finns. Det finns dock många goda exempel i länet när integrationen och  
etableringen fungerar på ett effektivt och bra sätt. 

• Det krävs en kontinuerlig kommunikation mellan alla aktörer samt en förståelse för var och  
ens verksamhet. Om man lyckats med detta kommer länet att växa och säkerställa välfärden. 
En samsyn om utmaningarna ökar attraktionen att bo och leva i länet. 




