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Sammanfattning 

Fortsatt stark svensk konjunktur får internationellt stöd 

Flertalet globala framåtblickande indikatorer har stärkts och världshandeln har återfått styrka 

efter en svag utveckling under hösten i fjol. Efter att aktiviteten i den svenska ekonomin steg 

med goda 3,2 procent under 2016 bromsade tillväxten in något under första kvartalet i år. Vi 

väntar oss dock att tillväxten tar förnyad fart från och med andra kvartalet i år för att sedan 

fortsätta att utvecklas i god takt under resten av vår prognosperiod. Bakom dessa bedöm-

ningar ligger bland annat det fortsatt starka stämningsläget hos såväl företagen i Arbetsför-

medlingens intervjuundersökning som hos hushållen. Parallellt blir även den successiva för-

stärkningen i den globala ekonomin, och därmed exporten, en allt viktigare drivkraft för ut-

vecklingen.  

Länets konjunktur har klart förbättrats i jämförelse med det konjunkturläge som länet befun-

nit sig i de senaste två åren. En konjunkturförbättring som även det senaste halvårets utfall vi-

sat. Under hösten bedömde drygt 32 procent av företagen inom det privata näringslivet i länet 

att efterfrågan av deras varor och tjänster skulle öka det kommande halvåret. Vårens under-

sökning visar att drygt 39 procent av tillfrågade företag hade haft en ökad efterfrågan.  

Inför de kommande sex månaderna har samtliga branscher förutom vård och omsorg bedömt 

än högre efterfrågan än vad som gjordes vid motsvarande undersökning för ett år sedan. Mest 

optimistiska är länets företag inom information och kommunikation, personliga och kulturella 

tjänster (där delar av besöksnäringen ingår) samt handel. Gruvnäringen i länet bedömer en 

fortsatt oförändrad efterfrågan av sina produkter.  

Inom offentlig verksamhet har efterfrågan inom gymnasieskolan, grundskolan och delar av 

statlig verksamhet varit högre än den som förväntades under hösten. Inom övrig kommunal 

verksamhet (teknik, park, administration), barnomsorg samt vård och omsorg har efterfrågan 

varit något lägre än den som förväntades i höstas. Inför det närmaste halvåret bedömer barn-

omsorg, delar av statlig verksamhet samt grundskolan en ökande efterfrågan av sin tjänster.  

Sysselsatta 

Antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år i länet uppgår till omkring 116 600 personer, en-

ligt SCB:s statistik över förvärvsarbetande 2015. Det är en ökning med närmare 7 400 perso-

ner sedan finanskrisen år 2009.  Sysselsättningen bedöms under perioden 2016-2018 att öka 

med omkring 1 100 personer. Det skulle innebära att antalet sysselsatta i slutet av 2018 i Norr-

bottens län skulle uppgå till omkring 117 700 personer i åldersgruppen 16-64 år. Den största 

sysselsättningsökningen under prognosperioden bedöms ske inom bygg, företagstjänster samt 

grundskolan och statlig verksamhet. Ett fortsatt starkt konjunkturläge innebär att efterfrågan 

på arbetskraft ökar och behovet av att nyrekrytera tilltar. Dock kan bristen på arbetskraft med 

rätt kompetens medföra att länets arbetsgivare inte kan växa i den takt som planerats. Den 

prognosticerade sysselsättningsökningen kan därmed äventyras, detta trots en god tillväxt och 

ökad efterfrågan.  
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Arbetslösheten 

Under kvartal fyra 2016 var cirka 8 800 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med 

aktivitetsstöd. Det motsvarade en relativ arbetslöshet på omkring 7,5 procent av den register-

baserade arbetskraften i åldersgruppen 16-64 år. Fram till kvartal fyra 2017 bedöms antalet 

inskrivna arbetslösa minska med omkring 250 jämfört med motsvarande kvartal 2016. Fram 

till slutet av 2018 bedöms det ske en fortsatt minskning med omkring 150 personer, vilket 

skulle innebära närmare 8 400 inskrivna arbetslösa i slutet av 2018. Det skulle innebära en re-

lativ arbetslöshet på omkring 6,7 procent. 

Arbetslöshetens sammansättning 

Bland inrikes födda fortsätter arbetslösheten att minska medan den för utrikes födda fortsätter 

att öka. Arbetslöshetsökningen bland utrikes födda är en förutsedd utveckling efter det stora 

flyktingmottagande som skedde 2015. Ungdomsarbetslösheten har stadigt minskat som en ef-

fekt av en förbättrad arbetsmarknad samt mindre ungdomskullar. Arbetslösheten bland de 

med endast förgymnasial utbildning fortsätter att ligga kvar på en hög nivå (22,6 procent), 

samtidigt som den för de med utbildning ligger på en relativt låg nivå (gymnasial utbildning 

6,4 procent och eftergymnasial utbildning 4,2 procent). 

Tider i arbetslöshet 

Gruppen inskrivna arbetslösa som inte haft ett arbete de senaste 12 månaderna utgör cirka 30 

procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa. Gruppen har det senaste året minskat från 

drygt 2 850 till cirka 2 810 personer. Ett flertal av de med långa inskrivningstider utan arbete 

tillhör någon av grupperna med svagare arbetsmarknadsanknytning, som till exempel funkt-

ionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda och personer med endast en 

förgymnasial utbildning.  

Utmaningar på länets arbetsmarknad 

Befolkningen i den yrkesverksamma åldersgruppen 20-64 år uppgick till cirka 140 300 år 

2016. Det var en minskning med omkring 400 personer jämfört med året innan. En utveckling 

som sannolikt fortsätter om länet inte rustar den arbetskraft som finns tillgänglig. Nyanlända 

personer utgör här ett viktigt tillskott till länets arbetskraft. För att klara länets tillväxt och väl-

färd är det av stor vikt att grupper som har eller har haft en längre väg ut på länets arbets-

marknad integreras i snabbare takt. Nedan ett urval av länets utmaningar för att klara tillväxt 

och välfärd: 

 ökande informations- och vägledningsinsatser om vilka yrken som efterfrågas 

 ökad yrkesväxling från yrken med liten efterfrågan till yrken med stor efterfrågan 

 tillvarata den kompetens som arbetssökande personer med exempelvis funktionsned-

sättning, utländsk bakgrund och äldre arbetssökande har 

 en snabbare integration av nyanlända ökar sannolikt chansen att fler blir kvar i länet 
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Konjunkturläget i Norrbottens län 
Efter en något svagare global tillväxt under 2016 bedöms den globala tillväxten bli starkare un-

der 2017-2018. Den amerikanska och europeiska tillväxten fortsätter förstärkas och den kine-

siska tillväxten utvecklas enligt plan. Sammantaget innebär det en ökad global optimism hos 

företagen. 

Den starka tillväxten i landet bedöms ligga kvar på en god tillväxtnivå. Länets konjunktur har 

klart förbättrats i jämförelse med det konjunkturläge som länet befunnit sig i efter gruvnäring-

ens ekonomiska nedgång.  

En konjunkturförstärkning som även det senaste halvårets utfall visat. Under hösten bedömde 

drygt 32 procent av företagen inom det privata näringslivet i länet att efterfrågan av deras va-

ror och tjänster skulle öka det kommande halvåret. Vårens undersökning visar att drygt 39 

procent av tillfrågade företag hade haft en ökad efterfrågan. Andelen som bedömde minskad 

efterfrågan (11 procent) låg helt i nivå med den som bedömdes under hösten. 

Inför de kommande sex månaderna har samtliga branscher förutom vård och omsorg bedömt 

än högre efterfrågan än vad som gjordes vid motsvarande undersökning för ett år sedan. Mest 

optimistiska är länets företag inom information och kommunikation, personliga och kulturella 

tjänster samt handel. Gruvnäringen i länet bedömer en oförändrad efterfrågan av sina produk-

ter.  

Inom offentlig verksamhet har efterfrågan inom gymnasieskolan, grundskolan och offentlig 

förvaltning inom staten varit högre än den som förväntades under hösten. Inom övriga kom-

munala verksamheter (teknik, park, administration med mera), barnomsorg samt vård och 

omsorg har efterfrågan varit lägre än den som förväntades i höstas. Inför det närmaste halv-

året bedömer barnomsorg, barnomsorg och statlig verksamhet en ökande efterfrågan av sin 

tjänster. Inom gymnasieskola, vuxen utbildning samt övrig kommunal verksamhet är bedöm-

ningen mer försiktig. 
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Efterfrågan på arbetskraft 
Företagens produktionskapacitet är en indikator som ger en fingervisning om hur efterfrågan 

av varor och tjänster påverkar produktionen. Högt kapacitetsutnyttjande kan innebära nyan-

ställningar och lågt kan innebära varsel och uppsägningar.  

I den här undersökningen var det närmare 45 procent av tillfrågade företag inom det privata 

näringslivet som angav att de inte kan öka produktionen med mer än maximalt fem procent 

innan eventuell nyrekrytering krävs. Det kan jämföras med 36 procent vid motsvarande tid 

året innan. Högsta kapacitetsutnyttjandet hade företag inom utbildnings- och byggsektorn. 

Största utrymmet för en ökad produktion har företagen inom handel samt hotell- och restau-

rangverksamhet. Antalet lediga platser med en anställningstid på sex månader eller längre 

som inkommit till länets arbetsförmedlingar under kvartal ett i år uppgår till cirka 6 150 plat-

ser, vilket är omkring 900 fler jämfört med samma period 2016. Finansiell verksamhet och fö-

retagstjänster (plus 600) samt vård och omsorg (plus 400) står för de största ökningarna.   

Ett urval av yrken med en anställningstid på sex månader eller längre som efterfrågats mest 

under kvartal ett i år är undersköterskor, ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, kund-

tjänstpersonal, grundskollärare, personliga assistenter, socialsekreterare och telefonförsäljare. 

Under perioden januari-april 2017 har drygt 700 personer i länet varslats om uppsägning, vil-

ket är cirka 335 fler jämfört med samma period 2016. Den stora ökningen kan till viss del för-

klaras med avvecklingen av olika asylboenden runt om i länet. 
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Framtida rekryteringar 

Diagrammet nedan visar nettotal (se bilaga 2, definitioner) för en bedömd utveckling av anta-

let anställda hos länets privata arbetsgivare på ett års sikt. I den här undersökningen är det 

omkring 36 procent av länets privata arbetsgivare som bedömer ett ökat antal anställda. Det är 

främst arbetsgivare inom bygg, handel, företagstjänster samt vård och omsorg som bedömer 

att antalet anställda kommer att öka. Mer försiktiga i sin bedömning är arbetsgivare inom 

jord- och skogsbruk och transport. 

 

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 

Antalet sysselsatta ökar 

Antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år i länet uppgår till omkring 116 600, enligt SCB:s 

statistik över förvärvsarbetande 2015. Det är en ökning med drygt 7 300 personer sedan sen-

aste lägstanivån år 2009. Sysselsättningen bedöms under perioden 2016-2018 att öka med 

omkring 1 100 personer. Det skulle innebära att antalet sysselsatta i slutet av 2018 i Norrbot-

tens län skulle uppgå till omkring 117 700 personer i åldersgruppen 16-64 år. Den största 

sysselsättningsökningen under prognosperioden bedöms ske inom bygg och företagstjänster 

samt grundskolan och statlig verksamhet. I riket prognosticeras en sysselsättningsökning med 

cirka 79 000 personer under 2017 och cirka 68 000 personer 2018. Sysselsättningsökningen i 

riket kommer till största delen fortsätta att ske inom landets tre storstadsregioner Stockholm, 

Västra Götaland och Skåne. 
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Arbetslösheten fortsätter minska  

Under kvartal fyra 2016 var cirka 8 800 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med 

aktivitetsstöd. Det motsvarade en relativ arbetslöshet på omkring 7,5 procent av den register-

baserade arbetskraften i åldersgruppen 16-64 år. Fram till kvartal fyra 2017 bedöms antalet 

inskrivna arbetslösa minska med cirka 250 personer jämfört med motsvarande kvartal 2016. 

 Fram till slutet av 2018 bedöms det ske en fortsatt minskning med omkring 150 personer, vil-

ket skulle innebära en relativ arbetslöshet på omkring 6,7 procent eller närmare 8 400 in-

skrivna arbetslösa. 
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Stora regionala skillnader 
Kartbilderna nedan visar på den prognosticerade förändringen av sysselsättningen och den re-

lativa arbetslösheten i respektive län. I Stockholms län bedöms sysselsättningen fram till slutet 

av 2018 att öka med omkring 1,8 procent och i Skåne län med 1,7 jämfört med slutet av 2017.  

Den största prognosticerade sysselsättningsökningen i norrlandslänen bedöms ske i Väster-

bottens län, med 0,7 procent. I Norrbottens län bedöms sysselsättningsökning bli 0,3 procent. 

Stockholms län väntas ha den lägsta relativa arbetslösheten i riket i slutet av 2018 med 6 pro-

cent. Uppsala-, Gotlands och Västerbottens län följer tätt därefter med 6,2- 6,3 procent. Gävle-

borgs län väntas ha den högsta relativa arbetslösheten, cirka 11,7 procent.  

Norrbottens och rikets prognosticerade relativa arbetslöshet i slutet av 2018 bedöms ligga på 

omkring 6,6 respektive 7,4 procent. 

Förväntad procentuell sysselsättnings-

förändring (16-64 år) mellan kvartal 4 

2017 och kvartal 4 2018   

 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel 

av registerbaserad arbetskraft, prognos 

kvartal 4 2018 

 

  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   



   
    

 

 

Näringsgrenar  
Sett över tid har näringsstrukturen i Norrbottens län i stort följt det mönster som setts på 

nationell nivå, med en industrisektor som minskat sin sysselsättning samtidigt som andra 

sektorer och då främst tjänstesektorn visat på en ökad sysselsättning. Utifrån höstens 

undersökning kan man se den största bedömda sysselsättningsökningen inom främst of-

fentlig- och privat tjänstesektor samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Dock kan 

bristen på arbetskraft med rätt kompetens komma att hämma länets sysselsättningsök-

ning.  

Diagrammet nedan visar hur länets totala (cirka 116 500) antal förvärvsarbetande dagbe-

folkning i åldersgruppen 16-64 år fördelar sig i olika branscher. 
 

Näringsstruktur i Norrbottens län, RAMS 16-64 år, 2015 (dagbefolkning) 
 

 

 

Jord- och skogsbruk 

Inför de närmaste sex månaderna bedömer lika många tillfrågade företag inom jordbruk 

en oförändrad eller ökande efterfrågan och ingen en minskad efterfrågan. Inom skogs-

bruk bedömer 30 procent en ökad, 10 procent en minskad och resterande 60 procent en 

oförändrad efterfrågan. För jordbruk och skogsbruk var det en ökning av de som bedömer 

en ökad efterfrågan med 30 respektive 15 procentenheter jämfört med för ett år sedan.  

I den här undersökningen har cirka 65 procent av skogsföretagen bedömt att de inte kan 

öka produktionen med mer än fem procent innan eventuell nyanställning. Bland jord-

bruksföretagen var motsvarande andel 27 procent. Av tillfrågade företag inom jordbruk 

och skogsbruk hade 44 respektive 28 procent upplevt svårigheter att finna rätt kompetens 

vid rekrytering.  

Yrken som varit svårtillsatta var till exempel skötare av lantbruksdjur, skogsarbetare och 

förare av jord- och skogsmaskin. Vanligt förekommande inom delar av skogsbruksnä-

ringen är att täcka upp bristsituationer med utländsk arbetskraft. Sysselsättningen inom 

jord- och skogsbruk bedöms bli oförändrad under prognosperioden.  
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Industri 

Diagrammet nedan visar att andelen arbetstillfällen inom industrin i länets kommuner är 

som högst i malmfältskommunerna Kiruna och Gällivare och som lägst i Arjeplog och Bo-

den. Diagrammet visar även att andelen förvärvsarbetande totalt inom industrin i länet 

uppgår till cirka 15 procent, vilket är en marginellt högre andel än för riket som helhet.  

I den här undersökningen har drygt 45 procent av industriföretagen bedömt att de inte 

kan öka produktionen med mer än fem procent innan eventuell nyanställning. Vilket kan 

jämföras med cirka 30 procent för ett år sedan.  

I vårens undersökning har närmare 24 procent av de tillfrågade företagen inom tillverk-

ningsindustrin haft svårt att hitta rätt kompetens vid rekryteringar. Vilket kan jämföras 

med samma tidpunkt året innan då det var drygt 16 procent. I grannlänet Västerbotten 

var det cirka 23 procent av företagen inom tillverkningsbranschen som upplevt svårig-

heter att finna rätt kompetens vid rekrytering 

Ett urval av upplevda bristyrken det senaste halvåret i länet: civilingenjörer/ingenjörer 

och tekniker inom exempelvis elektronik, gruv och metallurgi, kemi och maskin, maskin-

ställare, maskinoperatörer underhållsmekaniker, motorfordonsmekaniker och fordonsre-

paratörer samt elektriker. 
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Efterfrågeutveckling inom industrin 

Diagrammet nedan visar att länets förväntningsläge bland tillverkande industriföretag 

ligger lägre än riket som helhet och fortsatt under genomsnittet för de senaste tio åren. En 

utveckling som bedöms fortsätta under det närmaste halvåret. Den här undersökningen 

visar att det är framför allt länets tillverkning av livsmedel, trävaror och pappers- och 

pappersvarutillverkning som håller efterfrågeindexet uppe. Mindre optimistiska i sin be-

dömning om framtida efterfrågan är företag inom tillverkning av metallvaror.  

Länets gruvnäring bedömer en oförändrad relativt god efterfrågan av sina produkter. 

Sysselsättningen inom länets totala industriverksamheter bedöms minska något under 

prognosperioden. 

 

 

Byggverksamhet 

Diagrammet nedan visar att samtliga av länets kommuner under 2015 hade en högre an-

del förvärvsarbetande (cirka 9 procent) inom bygg jämfört med riket som helhet (cirka 7 

procent).  

Inom bygg är det drygt 60 procent av tillfrågade företag som inte kan öka sin produktion 

med mer än fem procent innan eventuell nyanställning måste ske. Det högsta kapacitets-

utnyttjandet har verksamheterna inom husbyggnation där närmare 50 procent inte kan 

öka sin produktion överhuvudtaget innan eventuell nyrekrytering.  

Drygt 44 procent av tillfrågade företag inom bygg uppger att de upplevt brist på arbets-

kraft det senaste halvåret. Det kan jämföras med för ett år sedan då det var cirka 31 pro-

cent som hade upplevt brist. I grannlänet Västerbotten var det cirka 33 procent av företa-

gen inom byggbranschen som upplevt svårigheter att finna rätt kompetens vid rekryte-

ring.  
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Ett urval av upplevda bristyrken: ingenjörer, arbetsledare och driftchefer, träarbe-

tare/snickare, VVS-montörer, elektriker, betongarbetare, murare, VVS-montörer, anlägg-

ningsmaskinförare och takmontörer.  

 

 

Efterfrågeutveckling inom byggverksamheten 

Länets stora byggprojekt sker till största delen i malmfältsorterna Kiruna och Gällivare 

samt i kustområdets större orter, som till exempel Luleå och Piteå.  

Diagrammet nedan visar att efterfrågan de kommande sex månaderna är stigande och nå-

got starkare än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det visar även att förväntningsläget 

det senaste halvåret har passerat det genomsnittliga läget för de senaste tio åren. Länets 

byggindex har dock sedan hösten 2014 legat klart under riket som helhet.  

Vårens undersökning visar att husbyggföretagen och specialiserad bygg- och anläggning 

(exempelvis: mark, måleri, VVS, golv, el) har haft en något bättre efterfrågan än den som 

förväntades i hösten undersökning. Det medan företag inom anläggning haft en margi-

nellt sämre efterfrågan än den som förväntades 

De mest optimistiska bedömningarna för efterfrågan för det kommande halvåret råder 

inom husbyggnation där samtliga tillfrågade företag bedömt en ökande efterfrågan. Inom 

specialbyggnation bedömde omkring två tredjedelar av företagen en ökad efterfrågan. 

Inom anläggningsverksamheten är man fortsatt mer försiktiga i sin bedömning av efter-

frågan det närmaste halvåret. Sysselsättningen inom byggbranschen bedöms öka med 

några hundra under prognosperioden.  
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Privata tjänster 

Diagrammet nedan visar att Arjeplog har den högsta andelen och Älvsbyn den lägsta an-

delen förvärvsarbetare inom privata tjänster i länet. Diagrammet visar även att samtliga 

av länets kommuner förutom Arjeplog hade en lägre andel förvärvsarbetande inom pri-

vata tjänster jämfört med riket som helhet. Den privata tjänstesektorn har vuxit i god takt 

i de flesta av länets kommuner och varit en starkt bidragande orsak till de senaste årens 

sysselsättningsökning.  

Inom privata tjänster är det omkring 40 procent av tillfrågade företag som inte kan öka 

sin produktion med mer än fem procent innan eventuell nyanställning måste ske. Vilket 

kan jämföras med 32 procent vid motsvarande tid för ett år sedan. Det högsta kapacitets-

utnyttjandet har företagen inom utbildning, IT och transport. Största utrymmet för pro-

duktionsökning finns inom handel samt hotell och restaurang. 

Drygt 30 procent av tillfrågade företag inom privata tjänster uppger att de upplevt brist 

på rätt kompetens det senaste halvåret. Det är ett par procentenheter fler jämfört med för 

ett år sedan. I grannlänet Västerbotten var det närmare 38 procent av företagen inom pri-

vata tjänster som upplevt svårigheter att finna rätt kompetens vid rekrytering.  

Bland företag inom utbildning samt vård och omsorg var det mer än hälften av företagen 

som upplevt brist på rätt kompetens. Inom handel var det endast cirka 10 procent som 

inte upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens. Urval och exempel på upplevda bristyr-

ken presenteras under respektive näringsrubrik.  
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Antalet sysselsatta inom privata tjänster bedöms öka under prognosperioden och då 

främst inom företagstjänster, handel och vård och omsorg. 

 

 

 

Efterfrågeutveckling privata tjänster 

Handel 

Dagligvaruhandeln och då främst inom storhandelsområden går fortsatt bra medan delar 

av den konkurrensutsatt fackhandeln har fortsatta lönsamhetsproblem. Handeln har un-

der de senaste sex månaderna haft en något bättre efterfrågan (dagligvaror) än den som 

bedömdes under hösten.  

Inför det kommande halvåret bedömer omkring 61 procent av tillfrågade företag inom 

handel att efterfrågan kommer att öka och knappt två procent att efterfrågan kommer att 

minska. Dagligvaruhandeln är mest optimistiska. Drygt 16 procent av tillfrågade företag 

har upplevt brist på rätt kompetens det senaste halvåret. Det är en minskning med en 

procentenhet jämfört med för ett år sedan.  

Ett urval av upplevda bristyrken inom handeln det senaste halvåret: motorfordonsmeka-

niker och fordonsreparatörer inom bilhandeln samt butikssäljare inom såväl dagligvaror 

som fackhandel.  
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Transportsektorn  

Transportbranschen har det senaste halvåret haft en bättre utveckling än vad som förvän-

tades i höstens undersökning. Inför det kommande halvåret bedömer drygt 37 procent en 

ökad efterfrågan och tre procent en minskande efterfrågan.  

Mest optimistiska är företag inom magasinering och stödtjänster till transport och land-

transporter. Inom post- och kurirverksamhet är företagen något mer försiktiga i sin be-

dömning. Drygt 53 procent av tillfrågade arbetsställen kan inte öka produktionen med 

mer än fem procent innan eventuell nyrekrytering behöver ske. Vilket är på samma nivå 

som för ett år sedan.  

25 procent av intervjuade företag har upplevt brist på arbetskraft med rätt kompetens det 

senaste halvåret, vilket kan jämföras med för ett år sedan då det var drygt 38 procent. Ett 

urval av upplevda bristyrken: motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, taxiförare, 

lastbils- och bussförare. 

Information och kommunikation 

Informations och kommunikationsföretagen, som till övervägande del finns i Luleå-områ-

det, har en fortsatt ökad efterfrågan. Deras utfall det senaste halvåret var något bättre än 

den som förväntades i höstens undersökning.  

Inför det närmaste halvåret bedömer de en fortsatt positiv utveckling, närmare 64 pro-

cent av företagen bedömer en ökad efterfrågan och ingen en minskad efterfrågan. Mest 

optimistiska är företagen inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet. Inget av 

de tillfrågade företagen inom information och kommunikation bedömde en minskad ef-

terfrågan. 

Omkring 54 procent av tillfrågade arbetsställen kan inte öka produktionen med mer än 

fem procent innan eventuell nyrekrytering behöver ske. Det är på samma nivå som för ett 

år sedan.  

Närmare 37 procent av tillfrågade företag har upplevt brist på rätt kompetens det senaste 

halvåret, vilket är cirka 7 procentenheter färre än för ett år sedan. Bland företag inom te-

lekommunikation samt planering och sändning var det drygt sex av tio företag som upp-

levt svårigheter att finna rätt kompetens.  

Ett urval av upplevda bristyrken: kundtjänstpersonal, journalister, mjukvaru- och system-

utvecklare, nätverks- och systemtekniker samt supportertekniker  

Finansiell verksamhet och företagstjänster 

Finansiell verksamhet och företagstjänster inrymmer ett brett spektra av verksamheter 

som exempelvis bank, försäkring, konsulter inom ekonomi, teknik och bygg, uthyrning, 

bemanning, callcenterverksamhet, juridisk rådgivning, säkerhet, resebyråer och lokal-

vård.  

Branschen hade en klart bättre efterfrågeutveckling än den som förväntades under hös-

ten. Inför de kommande sex månaderna bedömer drygt 50 procent av tillfrågade företag 
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en ökad efterfrågan och cirka två procent en minskad efterfrågan. Mest optimistiska är 

verksamheter inom finansiella tjänster, försäkringar, juridisk-, ekonomisk- och teknisk 

konsultverksamhet samt uthyrning och leasing.  

Närmare 46 procent av tillfrågade företag kan inte öka produktionen med mer än fem 

procent innan eventuell nyrekrytering måste ske. Det kan jämföras med cirka 34 procent 

året innan.  

Omkring 39 procent av tillfrågade företag har upplevt brist på rätt kompetens det senaste 

halvåret, vilket är nio procentenheter fler jämfört med för ett år sedan. Ett urval av upp-

levda bristyrken de senaste sex månaderna: kontorsreceptionister, telefonförsäljare, civil-

ingenjörer, ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning/elektronik/maskin, väk-

tare och städare. 

Hotell och restaurang 

Det senaste halvårets efterfrågeutveckling inom hotell och restaurang var något sämre än 

den som förväntades under hösten. Inför det närmaste halvåret bedömer sex av tio re-

staurangföretag en ökad efterfrågan. Inom hotell och logiverksamheten bedömer fem av 

tio en ökad efterfrågan och en av tio en minskad efterfrågan.  

Noteras bör att det är stor säsongsvariation när det gäller hotellboende på olika orter i lä-

net. Under vinterhalvåret då till exempel biltestverksamheten i A-kommunerna (Arvid-

sjaur och Arjeplog) har full verksamhet så är beläggningen mycket hög medan de under 

sommarhalvåret ligger på en väldigt mycket lägre nivå (i dessa orter förekommer att vissa 

hotell håller stängt under sommarhalvåret). Även Luleå och andra konferensorter har en 

viss variation med högre beläggning under vinterhalvåret och något lägre under sommar-

månaderna. 

Omkring 27 procent av tillfrågade företag kan inte öka produktionen med mer än fem 

procent innan eventuell nyrekrytering måste ske, vilket kan jämföras med för ett år sedan 

då omkring 20 procent inte kunde öka produktionen med mer än fem procent. Störst 

möjlighet till produktionshöjning innan rekrytering finns inom hotell- och logiverksam-

het. 

Drygt 34 procent av tillfrågade företag inom hotell- och restaurang har upplevt brist på 

rätt kompetens det senaste halvåret. Det är 10 procentenheter lägre än för ett år sedan. 

Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna: kockar och kallskänkor, hov-

mästare och servitörer, restaurang- och köksbiträden, hotellreceptionister och städare. 

Privat utbildning, vård och omsorg 

Privat utbildning samt vård och omsorg sysselsätter cirka 14 procent av det totala antalet 

sysselsatta inom utbildning samt vård och omsorg i länet. Det senaste halvårets efterfrå-

geutveckling inom utbildning var klart över den som förväntades under hösten. För vård 

och omsorg var den det motsatt klart lägre. 
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Inför de kommande sex månaderna bedömer drygt 38 respektive 50 procent av företagen 

inom vård och omsorg respektive utbildning en ökad efterfrågan. Inom utbildning är det 

inget av tillfrågade företag som bedömer en minskad efterfrågan.  

Cirka 45 respektive 68 procent av tillfrågade företag inom vård och omsorg respektive ut-

bildning kan inte öka sin produktion med mer än fem procent innan eventuell nyrekryte-

ring måste ske. Det kan jämföras med för ett år sedan då 65 respektive 23 procent låg 

nära produktionstaket. 

Av de tillfrågade företagen är det 53 procent inom vård och omsorg och 60 procent inom 

utbildning som har upplevt brist på rätt kompetens det senaste halvåret. Det kan jämföras 

med året innan då det var 32 respektive 33 procent.  

Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna: socialsekreterare, förskollä-

rare, grundskollärare, speciallärare, sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. 

Offentliga tjänster 

Det stora behovet av ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar inom offent-

lig verksamhet fortgår med ungefär samma antal (cirka 1 400 per år) under ett flertal år 

framåt i tiden. Ersättningsrekryteringarna kommer fortsatt att vara störst inom vård och 

omsorg samt utbildning.  

Diagrammet nedan visar att försvarskommunerna Boden och Arvidsjaur är de kommuner 

i länet som har den högsta andelen förvärvsarbetare inom offentliga tjänster. Diagrammet 

visar även att endast gruvkommunerna Kiruna och Gällivare har en lägre andel förvärvs-

arbetare inom offentliga tjänster jämfört med riket som helhet.  

Bedömd övertalighet i denna undersökning visar på ungefär 57 personer, vilket är en ök-

ning med omkring 45 personer jämfört med året innan. Drygt 74 procent av tillfrågade 

verksamhetsområden har det senaste halvåret upplevt rekryteringssvårigheter. Vilket kan 

jämföras med året innan då det var 66 procent. Totalt rör det sig om omkring 700 tjänster 

som varit svåra att tillsätta. Det är en ökning med cirka 120 tjänster jämfört med året in-

nan.  

Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna inom vårdsektorn: läkare, 

tandläkare, undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor samt psykologer.  

Ett urval av upplevda bristyrken det senaste halvåret inom övriga offentliga verksam-

heter: grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare samt socialsekrete-

rare.  
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Efterfrågeutvecklingen inom offentlig verksamhet 

Vårens undersökning visar att offentlig verksamhet under det senaste halvåret haft en 

marginellt mindre efterfrågan än den som bedömdes i höstens undersökning. Det är 

framför allt inom övriga kommunala tjänster och barnomsorg där efterfrågan inte nått 

upp till den bedömda. Inom grund- och gymnasieutbildning samt statlig verksamhet har 

efterfrågan varit något högre än den som förväntades i höstens undersökning.  

I den här undersökningen är det närmare 20 procent av intervjuade verksamhetsområden 

som bedömer att efterfrågan kommer att öka och omkring 14 procent som bedömer att 

den kommer att minska. Detta kan jämföras med motsvarande tid för ett år sedan då om-

kring 44 procent bedömde en ökande efterfrågan och ingen verksamhet bedömde en 

minskande efterfrågan.  

Största efterfrågeökningen det närmaste halvåret signaleras från barnomsorg samt statlig 

verksamhet där omkring en tredjedel bedömer en ökad efterfrågan. Minskad efterfrågan 

bedöms inom gymnasie- och vuxenutbildning samt övriga kommunala tjänster. Antalet 

sysselsatta totalt inom offentliga verksamheter bedöms bli relativt oförändrat under 2017 

jämfört med 2016.  

Matchningsläget på arbetsmarknaden 

Privata näringslivet 

Svårigheterna för länets arbetsgivare inom det privata näringslivet att hitta arbetskraft 

med rätt kompetens kvarstår. Detta trots att det periodvis finns omkring 8 000–9 000 

personer som går utan arbete. Många av dessa sökande har inte den kompetens som ar-

betsgivare efterfrågar.  
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Diagrammet nedan visar att i den här undersökningen har drygt 31 procent av intervjuade 

företag inom privata näringslivet haft svårigheter att finna arbetskraft med den kompe-

tens man efterfrågar. Rekryteringssvårigheter har med största sannolikhet inneburit att 

ett flertal av länets arbetsgivare har haft svårigheter att växa i den takt som de önskat.  

 

 

 

Offentlig verksamhet 

Omkring 75 procent (riket cirka 65 procent) av verksamhetsområdena inom offentlig sek-

tor har upplevt rekryteringsproblem det senaste halvåret. Det kan jämföras med föregå-

ende vår då 67 procent(riket 63 procent) av länet verksamheter svarade att de upplevt 

brist på rätt kompetens.  

I den här undersökningen är det grund- och gymnasieskolan, sjuk- och hälsovård samt 

tandvård som har den högsta andelen verksamhetsområden som inte lyckats rekrytera. 

Andelen arbetsställen som uppgett att de inte lyckades rekrytera har de senaste fem åren 

ökat från cirka 10 procent till vårens drygt 28 procent (riket 29 procent).  
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Arbetskraftsbristens konsekvenser 

Utöver att 43 procent av företagen inom det privata näringslivet angav att rekryteringar 

tog längre tid så angav hela 40 procent att de inte lyckades rekrytera. Den vanligaste kon-

sekvensen på grund av rekryteringssvårigheterna var att befintlig personal fick arbeta 

mera. I den här undersökningen var det sex av tio tillfrågade företag som angav det som 

den vanligaste konsekvensen. Den näst vanligaste konsekvensen var att 26 procent av fö-

retagen var tvungna att tacka nej till order. Det är en ökning med cirka 11 procentenheter 

jämför med för ett år sedan.     

Inom offentliga verksamheter var de vanligaste konsekvenserna att befintlig personal fick 

arbeta mer och att kvalitén och servicen försämrades. Andelen verksamhetsområden to-

talt inom offentlig sektor som svarat att befintlig personal fick arbeta mer har det senaste 

året ökat från omkring 43 till drygt 54 procent. Andelen som angav försämrad kvalité och 

service har ökat från 16 till drygt 22 procent det senaste året.  

Andelen företag och verksamheter som svarat att befintlig personal fått arbeta mera har 

stadigt ökat de senaste åren. Denna utveckling är i förlängningen inte hållbar, varken uti-

från ett individ- eller arbetsplatsperspektiv. De två senaste årens starkt stigande ohälsotal 

framför allt för kvinnor i länet är sannolikt en effekt av det betydande övertidsuttag som 

sker på grund av arbetskraftsbristen inom stora kvinnodominerade arbetsplatser. 
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Befolkning och arbetskraft 
Enligt SCB:s befolkningsstatistik uppgick Norrbottens läns befolkning den sista december 

2016 till 250 570 personer. Det var för länets del är en ökning med drygt 830 personer 

jämfört med 2015. Största ökningen har skett i Luleå (+682), Piteå (+356) och Boden 

(+129). Största minskningen har skett i Gällivare och Pajala med en minskning på 167 re-

spektive 77 personer. 

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. Till den outnytt-

jade arbetskraften hör till exempel de inskrivna arbetslösa på länets arbetsförmedlingar 

som periodvis uppgår till cirka 8 000–9 000 personer.  

Basen för utbudet av arbetskraft utgörs av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna 

20-64 år, och i Norrbottens län uppgick år 2016 den gruppen till omkring 140 300 perso-

ner. Det är en minskning med cirka 400 personer jämfört med 2015. Den största ök-

ningen och största minskningen har skett i Luleå, plus 218 respektive minus 190 perso-

ner.  

Den negativa åldersdemografiska förändringen i länet i allmänhet och i länets mindre in-

landskommuner i synnerhet äventyrar såväl tillväxt som välfärd. Ett aktivt arbete för att 

behålla arbetskraft i arbetsför ålder i länet är nödvändig för att klara av framtida jobbtill-

växt och generationsskifte. 

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, rehabiliteringspen-

ning samt sjuk- och aktivitetsersättning) under en tolvmånadersperiod.  

Enligt Försäkringskassans statistik över ohälsotalet 2016 låg Norrbottens ohälsotal på 

31,2 procent och rikets på 28 procent. För länets del var det en minskning med 0,9 pro-

centenheter och för rikets del en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2015. 

Ohälsotalet för kvinnor i länet har dock ökat från 38,2 procent till 39,5 procent. Männens 

ohälsotal i länet har minskat från 25,3 till 24,7 procent.  

Enligt SCB:s senaste siffror (2015) för in- och utpendling över länsgränsen så var det om-

kring 4 100 som pendlade in till länet och drygt 3 900 som pendlade ut från länet. Den 

största andelen inpendlare kommer från grannlänet Västerbotten. Största utpendlingen 

sker till Stockholms län. Länet har utöver den inhemska pendlingen även en naturlig ut- 

och inpendling till grannländerna Norge och Finland. 

Förändring av arbetskraftsutbudet   

Med hänsyn till den rörlighet in och ut ur arbetskraften som påverkas av bland annat de-

mografi, ohälsa, studiedeltagande, pendling och in- och utflyttning, beräknas arbetskraf-

ten öka med omkring 300 personer under 2017-2018. Invandringen kommer att stå för 

huvuddelen av länets arbetskraftsökning såvida de blir kvar i länet.  
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshetens utveckling 

Successivt har länets arbetslöshet sjunkit och i september 2013 understeg den relativa ar-

betslösheten på 8,3 procent för första gången rikets genomsnitt på 8,5 procent. Därefter 

har länets arbetslöshetsnivå stadigt legat under rikets genomsnitt. Den relativa arbetslös-

heten i länet och riket under april månad låg på 7,2 respektive 7,4 procent.  

Det är fortsatt stora skillnader när det gäller den högsta och lägsta relativa arbetslösheten 

i länet. Under april månad hade Haparanda en relativ arbetslöshet på 14,9 procent, vilket 

kan jämföras med Arjeplogs arbetslöshet som låg på 4 procent.  

Det är även stor skillnad när det gäller arbetslösheten bland inrikes och utrikes födda i lä-

net. I april månad låg arbetslösheten för inrikes födda på 5,3 procent medan den för utri-

kes födda låg på 22,5 procent.  

Arbetsförmedlingen bedömer att den relativa arbetslösheten fortsätter att vara högst i 

östra Norrbotten och lägst i Malmfältskommunerna. I de största kustkommunerna Luleå 

och Piteå bedöms den relativa arbetslösheten fortsätta ligga under länets genomsnittliga 

relativa arbetslöshet. Det som en effekt av de stora ersättningsrekryteringarna och den 

prognosticerade sysselsättningsökningen som sker inom exempelvis bygg och företags-

tjänster. I de västra delarna av länet håller den växande biltestverksamheten med dess 

kringeffekter den relativa arbetslösheten på en fortsatt låg nivå och då främst under vin-

ter- och vårsäsongen. 
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Arbetslöshetens sammansättning 

Arbetslöshetsnivåer på totalen visar endast en dimension av arbetslösheten. För att bättre 

förstå arbetslöshetens sammansättning behöver man även analysera skillnader i arbets-

löshetsnivåer bland olika grupper av arbetslösa. (I bilaga 3 presenteras de olika variab-

lerna även på kommunnivå). Texterna och diagrammet nedan visar den relativa arbets-

lösheten som genomsnitt för kvartal fyra 2016 och kvartal ett 2017 i respektive grupp: ål-

der, kön, födelseland och utbildningsbakgrund.  

Länets relativa arbetslöshet under ovan nämnda period låg på 7,2 procent i jämförelse 

med riket som låg på 7,7 procent. Det var för länets och rikets del en minskning med 0,4 

respektive 0,2 procentenheter. Den största minskningen bland länets kommuner hade 

skett i Gällivare, från 6,4 procent till 5,5 procent. Störst ökning hade skett i Pajala, från 

9,3 procent till 10,3 procent. 

Arbetslösheten bland kvinnor 

Kvinnornas arbetslöshet i länet låg under perioden på 6,4 procent i genomsnitt vilket kan 

jämföras med rikets som låg på 7,1 procent. För länets kvinnor var det en minskning med 

0,3 procentenheter och för rikets kvinnor en minskning med 0,2 procentenheter.  

Den lägsta arbetslösheten bland kvinnor hade Kiruna med 4,3 procent och den högsta 

hade Haparanda med 9,8 procent. Pajala hade den största ökningen, från 6,4 till 8,1 pro-

cent och Boden hade den största minskningen, från 7,9 till 6,9 procent.  

Arbetslösheten bland män  

Den manliga arbetslösheten i länet låg i genomsnitt på 7,9 procent, vilket kan jämföras 

med riket som låg på 8,3 procent. Männens arbetslöshet i länet minskade med 0,4 pro-

centenheter och i riket var den 0,2 procentenheter lägre.  

Den lägsta arbetslösheten bland män hade Arjeplog med 4,2 procent och den högsta hade 

Haparanda med 18,8 procent. Överkalix hade den största ökningen, från 9,4 till 11 pro-

cent. Arjeplog hade den största minskningen, från 5,5 till 4,1 procent.  

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år varierar stort 

Ungdomsarbetslösheten i länet låg i genomsnitt på 11,6 procent och i riket på 11,3 pro-

cent. För länets del var det en minskning med 2,6 procentenheter och för riket en minsk-

ning med 1,6 procentenheter. Den lägsta ungdomsarbetslösheten i länet hade Arjeplog 

med 5,4 procent och den högsta kunde noteras i Haparanda med 24,6 procent.  

Den största minskningen i länet kan noteras i Boden som hade minskat sin ungdomsar-

betslöshet från 18,3 procent till 13,7 procent. Pajala, som även var den enda kommunen i 

länet som hade en ökning, hade ökat från 12,6 till 13,1 procent.  

Arbetslösheten bland äldre 55-64 år varierar även den stort 

Arbetslösheten i länet i åldersgruppen 55-64 år låg på i genomsnitt 6 procent, vilket kan 

jämföras med riket som låg på 6,3 procent. Arbetslösheten i gruppen i länet hade ökat 

med 0,2 procentenheter medan rikets låg kvar på samma nivå.  
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Arbetslösheten i länet för gruppen 55-64 år varierar även den relativt kraftigt, från Kiru-

nas och Arjeplogs 3,7 procent till Haparandas 11,6 procent. Största minskningen respek-

tive största ökningen i länet kan noteras i Övertorneå som minskat från 8,1 till 6,5 procent 

och Arvidsjaur som ökat från 5,2 till 6,6 procent.  

Skillnad i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda 

Arbetslösheten i länet för utrikes födda låg på 22,5 procent i genomsnitt, vilket kan jämfö-

ras med riket som låg på 22,3 procent. För länets och rikets del en ökning med 0,6 pro-

centenheter.  

Den högsta arbetslösheten bland utrikes födda hade Älvsbyn med 36,9 procent och den 

lägsta hade Kiruna med 15,2 procent. Den största minskningen respektive ökningen i ar-

betslösheten bland utrikes födda hade Arvidsjaur från 35,2 procent till 31,4 procent och 

Pajala från 15,5 till 24,6 procent.  

Bland inrikes födda låg arbetslösheten i länet på 5,4 procent och i riket på 4,2 procent. 

Det var för länets och rikets del en minskning med 0,6 procentenheter. Lägst arbetslöshet 

bland inrikes födda i länet hade Arjeplog med 2,5 procent. Högst hade Haparanda med 12 

procent. Den största minskningen respektive ökningen i arbetslösheten bland inrikes 

födda hade Haparanda från 13,1 procent till 12 procent och Överkalix från 6 till 6,5 pro-

cent.  

Arbetslöshet utifrån utbildningsbakgrund 

Arbetslösheten bland de med endast förgymnasial utbildning i länet och i riket låg på 22,6 

procent. Den lägsta arbetslösheten bland de med endast förgymnasial utbildning hade Ar-

jeplog med 14,6 procent och den högsta Övertorneå med 33 procent.  

Länets och rikets arbetslöshet bland de med gymnasial utbildning låg på 6,4 respektive 

6,3 procent. Lägst arbetslöshet i gruppen med gymnasial utbildning hade Arjeplog med 

2,6 procent och den högsta Haparanda med 12,5 procent. Arbetslösheten för de med ef-

tergymnasial utbildning låg på 4,2 procent, vilket kan jämföras med rikets 5,1 procent.  

Länets lägsta respektive högsta arbetslöshet för gruppen med eftergymnasial utbildning 

hade Arjeplog och Haparanda med 2,2 respektive 10,1 procent. 

Storleken på den relativa arbetslösheten i de olika utbildningsgrupperna visar med all 

tydlighet att länets arbetsgivare efterfrågar någon form av genomförd utbildning och då 

på lägst gymnasial nivå. 
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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.  

Trots en marginell uppgång det sista halvåret har gruppen med kortare arbetslöshetstider 

minskat från drygt 7 400 till drygt 4 300 personer sedan maj 2009. Den stora minsk-

ningen i gruppen är ett resultat av att dessa personer oftast har en av arbetsmarknaden 

efterfrågad kompetens.  

Även gruppen arbetslösa som inte haft ett arbete de senaste 6-12 månaderna har haft en 

positiv trend under ovanstående period. Den gruppen har halverats, från omkring 3 200 i 

slutet av 2009 till cirka 1 600 personer i april 2017. Gruppen som varit utan arbete i 12 

månader eller längre har även de haft en positiv trend sedan slutet av 2011 då den ut-

gjorde cirka 4 500 personer fram till april 2017 då den uppgick till omkring 2 600 perso-

ner.  

Ett flertal av de som varit utan arbete under längre tider tillhör oftast någon av de grupper 

(grupperna beskrivs under nästa rubrik) som har särskilda svårigheter att ta sig ut på ar-

betsmarknaden.  

Långa tider utan arbete innebär oftast stora svårigheter att komma tillbaka till ett varakt-

igt arbete eftersom personen till exempel tappar viktiga nätverk på arbetsmarknaden eller 

missar vanligt förekommande kompetensutveckling inom ett yrke. 
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Grupper med större svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden 

Till grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden räknas: 

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 

• Arbetslösa födda utanför Europa 

• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

• Arbetslösa äldre (55-64 år) 

Som tidigare nämnts har en stor andel av ovanstående grupper långa tider i arbetslöshet, 

samt generellt svårare att finna sysselsättning i samma omfattning som övriga arbetssö-

kande. Flertalet personer i dessa grupper är i behov av utökat stöd i form av till exempel 

vägledning, flera åtgärder, längre handläggningstider och ekonomiska resurser för att bli 

matchningsbara.  

Det är dock viktigt att poängtera att arbetssökande i dessa olika grupper inte på något sätt 

är homogena utan det finns stora individuella kompetensreserver som länets arbetsmark-

nad efterfrågar. 

Diagrammet nedan visar att sedan början av 2011 utgör grupperna med utsatt ställning 

mer än hälften av det totala antalet inskrivna arbetslösa på länets arbetsförmedlingar. I 

april 2017 utgjorde grupperna i utsatt ställning närmare 68 procent eller drygt 5 900 per-

soner. På ett flertal av länets arbetsförmedlingar utgör gruppen med utsatt ställning om-

kring 73-74 procent. 
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Arbetslöshetsutveckling i grupper med längre väg till arbete  

Antalet inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning som uppgick till cirka 2 670 i 

april har det senaste året ökat med 2,2 procent. Antalet ungdomar under 25 år i gruppen 

med endast förgymnasial utbildning uppgår till omkring 640 personer. Andel ungdomar 

med endast förgymnasial har det senaste året minskat med cirka tre procent.  

Inskrivna arbetslösa personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 

(omkring 2 100) har minskat med 5,2 procent under ovanstående period. I gruppen finns 

närmare 12 procent som har en eftergymnasial utbildning.  

För denna grupp finns det ett flertal olika generösa individanpassade introduktionsstöd, 

lönesubventioner, arbetstekniska stöd, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 

(SIUS) med mera att söka för arbetsgivare som står i begrepp att rekrytera. 

Utomeuropeiskt födda står för den största ökningen (plus 15 procent) och uppgår nu till 

drygt 2 400 personer. I gruppen finns det ett flertal som har utbildningsinriktningar som 

finns på svenska universitet och högskolor. Utbildningsinriktningar som till exempel 

hälso- och sjukvård, lärare, företagsekonomi, handel och administration samt data.  

Flertalet av dessa arbetssökande har många gånger erfarenhet av internationellt arbete 

som skulle gynna länets arbetsgivares internationella relationer och handel. Många av 

dessa personer kan genom validering, språkutbildning, kompletterande utbildning, 

snabbspår samt effektiv matchning tillföra den kompetens som efterfrågas inom ett flertal 

bristyrken i länet. 
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Inskrivna arbetslösa i åldern 55-64 år har de senaste året öka med 3,2 procent och uppgår 

till cirka 1 560 personer i april 2017. Ett flertal i gruppen har kompetenser som inte efter-

frågas på grund av strukturomvandlingar, rationaliseringar och ny teknik.  

Det ska dock påpekas att det i gruppen även finns en gedigen och värdefull erfarenhet och 

utbildning som länets arbetsmarknad efterfrågar. 
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Utmaningar på länets arbetsmarknad 
I Norrbottens län har omkring 32 respektive 74 procent av intervjuade arbetsställen inom 

privata näringslivet respektive offentliga verksamheten upplevt rekryteringsproblem det 

senaste halvåret. Problemen för länets arbetsgivare att hitta arbetskraft med rätt kompe-

tens fortsätter trots att det periodvis finns omkring 8 000-9 000 inskrivna arbetslösa per-

soner som går utan arbete.  

Basen för utbudet av arbetskraft utgörs av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna 

20-64 år och uppgick år 2016 till omkring 140 300 personer i Norrbottens län. Det är en 

minskning med cirka 400 personer jämfört med 2015. En minskning som bedöms fortgå 

och då framförallt för gruppen inrikes födda.  

Norrbottens län har de senaste åren fått ett välbehövligt tillskott av arbetskraft i form av 

nyanlända personer. Dessa människor behövs om inte länet ska tappa befolkning i arbets-

för ålder och skattekraft. En utmaning är att se till att den nya befolkningsgruppen kan 

försörja sig själv och bidra till samhällets inkomster.  

Alla aktörer på arbetsmarknaden har ett ansvar för de nyanländas etablering. Det är av 

avgörande betydelse för länets framtida ekonomiska utveckling att vi tillsammans lyckas 

lösa integrationen på ett framgångsrikt sätt. 

En annan stor utmaning för länet är det ökande antalet invånare som är 80 år eller äldre, 

och som troligtvis är i behov av mer vård och omsorg i vardagen för att deras livsvillkor 

ska fungera. Den ökningen kan ställas i ett perspektiv av att länet fortsatt står inför den 

stora utmaningen att närmare 2 800 personer per år fram till 2025 uppnår en pensionsål-

der av 65 år.  

Inom offentlig sektor, där cirka hälften av pensionsavgångarna kommer att ske, kommer 

de största behoven av ersättningsrekryteringar finnas inom vård och omsorg och sjuk- 

och hälsovård. Följaktligen tjänsteområden som ovan nämnda åldersgrupp troligen kom-

mer att vara i störst behov av.  

Att säkerställa det långsiktiga behovet av nyckelpersoner inom strategiskt viktiga yrkes-

områden som exempelvis industri, IT, bygg, gruvnäring, utbildning samt hälso- och sjuk-

vård är för länet viktigt utifrån en tillväxt- och välfärdsfrämjande synvinkel. I likhet med 

de flesta skogslän i landet med glesbygdsinslag är länet i behov av en ökad inflyttning och 

behållande av redan boende personer i arbetsför ålder.  

Särskilt viktigt är det för länets glesbygdskommuner där tillgången på tillträdande ungdo-

mar på arbetsmarknaden inte är tillräcklig för att ersätta de pensionsavgångar som sker 

enbart inom offentlig verksamhet.  

Det finns ett omfattande informations- och vägledningsbehov för exempelvis många ung-

domar och nyanlända som har en oklar bild av vilka kompetenser länets arbetsmarknad 

efterfrågar. För att undvika en onödig omsättning av anställd personal med kompetenser 

som det råder brist på och för att attrahera ny personal bör arbetsplatsen eftersträva en 

arbetskultur där samverkan, flexibilitet och lyhördhet råder.  
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Tillgången på inskrivna arbetslösa med efterfrågad kompetens för länets arbetsmarknad 

har minskat och bedöms fortsätta att minska. Ett flertal av de kvarstående inskrivna ar-

betslösa med långa tider utan arbete är i behov av till exempel yrkesväxling, validering, 

utbildning eller annan kompetenshöjande insats som ligger i linje med det som länets ar-

betsgivare efterfrågar.  

Att skapa möjligheter för inträde för de personer som fortsatt står utanför länets arbetsliv 

blir väsentligt angeläget för att klara av såväl länets framtida tillväxt som välfärd.  

En fortsatt dialog och samverkan mellan olika aktörer inom exempelvis arbetsmarknads-, 

bostads-, näringslivs-, utbildnings- och integrationspolitik är av stor betydelse för att 

klara denna utmaning.   
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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 förmedlingens arbete med 

vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att 

matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materi-

alet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som cen-

tral nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera 

och påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala 

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 

genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbets-

sätt 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 sek-

retesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i 

Arbetsförmedlingens 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 

Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av ar-

betsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 

2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än 

                                                             
[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån nä-

ringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används nor-

malt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till 

SCB:s Samu-system.  

För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att 

tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 601 ar-

betsställen inom det privata näringslivet i Norrbottens län och svarsfrekvensen blev 84 

procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i 

landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den 

senaste undersökningen ingick 98 offentliga arbetsgivare i urvalet i Norrbottens län och 

svarsfrekvensen uppgick till 95 procent. 

 

Bilaga 2. Definitioner 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator 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). 

                                                             
[4] Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 BD län 

 

 

35  

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. 

 

Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning 
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i re-
spektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2016 och kvartal 1 2017, BD län 

 

Kommun 
Totalt 
16-64 
år 

Kvin-
nor 

Män 
Unga 
18-24 
år 

Äldre 
55-64 
år 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Utbildning 

Förgym-
nasial 

Gym-
nasial 

Efter-
gymn-
asial 

Arvidsjaur 8,0 7,4 8,4 15,1 6,6 5,7 31,4 25,3 6,6 4,0 

Arjeplog 4,2 4,4 4,1 5,4 3,7 2,5 17,4 14,6 2,6 2,2 

Jokkmokk 8,7 7,5 9,8 12,1 6,2 4,8 36,7 24,9 6,5 5,8 

Överkalix 9,2 7,1 11,0 16,9 8,1 6,5 31,2 22,9 7,1 6,9 

Kalix 8,1 6,9 9,1 14,7 8,0 6,6 22,4 20,3 7,6 4,7 

Övertorneå 10,9 8,0 13,3 22,8 6,5 7,9 20,3 33,0 9,6 4,8 

Pajala 10,3 8,1 12,2 13,1 10,3 7,8 24,6 25,4 8,5 8,6 

Gällivare 5,5 5,2 5,9 8,9 4,6 4,4 17,3 18,1 4,3 3,7 

Älvsbyn 8,0 7,7 8,2 11,5 6,6 5,1 36,9 23,6 6,3 4,8 

Luleå 6,6 6,3 7,0 9,8 6,1 5,3 17,9 21,9 6,6 4,0 

Piteå 6,6 6,3 6,9 11,7 4,8 5,4 26,8 21,8 6,5 3,5 

Boden 8,7 6,9 10,3 13,7 5,6 5,4 36,3 29,0 6,9 4,9 

Haparanda 14,5 9,8 18,8 24,6 11,6 12,0 19,3 30,1 12,5 10,1 

Kiruna 4,5 4,3 4,8 7,6 3,7 3,3 15,2 15,4 3,5 2,9 

Länet 7,2 6,4 7,9 11,6 6,0 5,4 22,5 22,6 6,4 4,2 

Riket 7,7 7,1 8,3 11,3 6,3 4,2 22,3 22,6 6,3 5,1 

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS) 
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Bilaga 4. Brist- och överskottsyrken 

Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Norrbottens län under det närmaste året 

 

Bristyrken Överskottsyrken

Barnmorskor Brevbärare och postterminalarbetare

Bussförare Butikssäljare, dagligvaror/fackhandel

Fritidspedagoger Ekonomiassistenter

Grundskollärare Frisörer

Grundutbildade sjuksköterskor Fritidsledare

Gymnasielärare Hotellreceptionister

Hovmästare och servitörer Kafé- och konditoribiträden

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning Kassapersonal

Kockar och kallskänkor Kontorsassistenter och sekreterare

Läkare Kontorsreceptionister

Lärare i yrkesämnen Lager- och terminalpersonal

Psykologer Montörer av elektrisk och elektronisk utrustning

Röntgensjuksköterskor Personal- och HR-specialister

Socialsekreterare Prepresstekniker, tryckare och bokbindare

Specialistsjuksköterskor inom allm/akut hälso- och sjukvård Renhållnings- och återvinningsarbetare

Speciallärare och specialpedagoger Restaurang- och köksbiträden

Systemanalytiker och IT-arkitekter Städare

Tandläkare Truckförare

Träarbetare och snickare Utredare och handläggare

Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende Vaktmästare



   
    

 

 

Arbetsmarknadsutsikterna för Norrbottens län är en del av Arbetsförmedlingens prognosar-

bete. På vår webbplats www.arbetsformedlingen.se/prognoser hittar du arbetsmarknadsutsik-

ter för alla län samt för landet som helhet. 

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke rekom-

menderar vi vår webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen, som uppdateras två gånger 

per år. Se www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. Här beskrivs jobbmöjligheterna under 

det närmaste året för nära 200 yrken. Dessa täcker tillsammans 80 procent av arbetsmark-

naden. 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 publikationen Jobbmöjligheter i Norrbottens län beskrivs möj-

ligheterna att få jobb det närmaste året för ett stort antal av de yrken som finns på länets arbets-

marknad.  

Prognosmaterialet är fritt att användas och får citeras med källhänvisning. 

Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i december 2017. 

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser
http://www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Fakta om prognosen

Arbetsmarknadsutsikterna för Norrbottens 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 december 2017.
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