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Undersökningen våren 2015

• I Västernorrland ingick 445 privata arbetsgivare och 65
offentliga verksamheter.

• I riket totalt ingick ca 12 000 privata arbetsgivare och 
drygt 2 000 offentliga verksamheter.

– förväntad efterfrågeutveckling
– utveckling för antalet anställda
– kapacitetsutnyttjande av befintlig personal
– behov av arbetskraft



Trevande återhämtning

 Försiktig återhämtning i 
världsekonomin

 USA är motorn 
 Svag utveckling inom EU men positiva 

valutaeffekter
 Goda villkor för svenska hushåll



Näringslivet
Marknadsutveckling - Efterfrågan senaste 6 månader



Produktionsutrymme och brist på 
arbetskraft inom Västernorrlands 

näringsliv
• 26 procent kan inte klara en 

ökad efterfrågan utan 
nyrekrytering … (tredje högsta 
andel i landet) 

• En femtedel av företagen har 
upplevt brist på arbetskraft det 
senaste halvåret ..

• … medan endast 5 procent 
kan öka produktionen mer än 
30 procent med nuvarande 
personalstyrka…(lägst i landet)

• … men en dryg fjärdedel har 
inte haft några rekryterings-
behov

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning



Vilka yrken i länet är svårrekryterade och …

Källa: Arbetsförmedlingen

Bristyrken
Förskollärare
Ingenjörer (olika inriktningar)
Kockar
Lastbilsmekaniker
Läkare
Psykologer
Specialpedagoger
Specialistsjuksköterskor (olika inriktn)
Tandhygienister
Tandläkare



… inom vilka yrken finns många sökande

Källa: Arbetsförmedlingen

Överskottsyrken
Administratörer/sekreterare
Barnskötare
Företagssäljare
Försäljare (dagligvaror, fackhandel)
Godshanterare, expressbud
Informatörer
Lagerarbetare
Receptionister
Truckförare
Vårdbiträden



Arbetslöshetens sammansättning - en utmaning för 
Västernorrland

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatta grupper* och övriga 
inskrivna arbetslösa, januari 2004 – april 2015

*förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, äldre 55 – 64 år, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Källa: Arbetsförmedlingen



Vad sade arbetsgivarna i näringslivet?

• Senaste halvåret något sämre än väntat

• Försiktig optimism

• Brist på arbetskraft inom näringslivet, 
fortsatt hög brist inom offentliga tjänster



Sysselsatt dagbefolkning Västernorrlands län
- Utfall och prognos

2015 2016

Sysselsatta +600 +700

Arbetslösa - 600 - 500

Hur ser arbetsförmedlingen på 2015-2016?



Bild 11

Strukturförändringar pågår
Ingångsjobben minskar

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Demografiska problem förvärras av 
svag integration. Allt färre försörjer allt fler. 
Tillskottet består nu enbart av utrikes födda (med en 
arbetslöshet på 34%)

Trots 10 000 arbetslösa brist på 
många yrken. Flertalet av bristyrkena kräver en 
längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga 
krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet, 
vilket många inte har.



Sammanfattning och slutsatser

• Svag omvärld  dämpar konjunkturen
• Försiktig optimism bland länets 
arbetsgivare

• Fler personer i arbete 
• Svag minskning av arbetslösheten
• Tudelad utveckling på 
arbetsmarknaden

• Fler utmaningar kvarstår 


