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En starkare europeisk ekonomi, och en god svensk hemmamarknad
Utsikterna för arbetsmarknaden i Västra Götalands län fram till slutet av år 2016 känne
tecknas av en relativt stark framtidsoptimism hos länets företag. Detta beror på en successivt
förstärkt global konjunktur, och en positiv utveckling även av svensk ekonomi. Den svenska
BNP-tillväxten bedöms förstärkas under 2015 och 2016, vilket påverkar arbetsmarknaden
positivt med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet som följd.
Landets exportsektor har under en tid hämmats av den internationella ekonomin och då
främst den svaga utvecklingen i delar av euroområdet. Den europeiska ekonomin har lämnat
den tidigare dystra tillvaron och är på väg uppåt. En försvagad svensk krona har förvisso gjort
importen dyrare, men gynnar den svenska exportsektorn. Positiva bidrag kommer också från
en allt starkare ekonomi i USA, och från ett Kina som får en ständigt ökande roll på världs
marknaden, och blir en viktigare handelspartner för svensk exportindustri. Den svenska
hemmamarknaden har länge varit stark där den inhemska efterfrågan har varit viktig för
landets ekonomiska tillväxt.
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 beskriver utvecklingen på länets arbetsmarknad,
och bygger i huvudsak på den intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen har genomfört
under våren. Länets arbetsgivare har lämnat sin bedömning över konjunkturläget och det är
en relativt optimistisk bild av framtiden som ges. Arbetsgivarna inom det privata näringslivet
i länet bedömer generellt att de möter en god konjunktur och att utvecklingen på marknaden
för sina varor och tjänster kommer att vara positiv det kommande året.

Sysselsättningsutvecklingen i länet är god under 2015 och 2016
Den goda ekonomiska utvecklingen påverkar arbetsmarknaden positivt med ökad syssel
sättning i länet. Bedömningen är att antalet sysselsatta i länet kommer att öka under både
2015 och 2016 och något mer det senare året.
Sysselsättningsprognosen för åren 2015 och 2016 är en ökning med 18 500 personer. Sett i
ett riksperspektiv har länet en stark arbetsmarknad, vilket till stor del beror på att Göteborgs
regionen har god tillväxt. Av de västsvenska branscherna förväntas industrin ha en svag
sysselsättningsutveckling, medan byggbranschen, de privata tjänstenäringarna och offentlig
verksamhet kommer att öka.

Arbetslösheten i länet fortsätter att minska under 2015 och 2016
Under 2015 har arbetslösheten i länet fortsatt att minska i takt med den bedömning som
gjordes i höstprognosen 2014. I slutet av förra året var 60 000 personer arbetslösa i Västra
Götalands län (månadsgenomsnitt sista kvartalet). Motsvarande siffra 2015 bedöms bli
57 000, alltså en fortsatt minskning. Konjunkturen förväntas att förstärkas successivt
under 2016, och arbetslösheten minskar ytterligare. Bedömningen är att arbetslösheten
sista kvartalet 2016 hamnar på 54 000 personer.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad
Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götalands län är fortsatt stora. Länets arbets
marknad har i en rad rapporter beskrivits som tudelad. Det finns en stark efterfrågan på
personer med särskilda yrkeskompetenser hos de arbetsgivare som har rekryteringsbehov,
vilka är svåra att hitta bland de många inskrivna arbetslösa. En starkare konjunktur där
arbetsmarknaden hela tiden ställer allt hårdare krav på utbildning och yrkeserfarenhet ger
den något paradoxala situationen att arbetsgivare inte finner den kompetens de efterfrågar
samtidigt som många personer är arbetslösa. Brist på arbetskraft riskerar att hämma syssel
sättningsutvecklingen och bromsa tillväxt och välfärdens finansiering. Brist på efterfrågad
kompetens på arbetsmarknaden finns inom en rad yrkesområden som exempelvis inom
teknik och data, bygg- och anläggning och inom offentlig verksamhet.
Arbetsmarknadspolitikens utmaningar att sänka arbetslösheten är stora även i en starkare
konjunktur. Med en relativt hög arbetslöshet kommer konkurrensen om många av de lediga
jobben att vara stor. De grupper som har svårare att hitta ett arbete har en fortsatt tuff
situation, med stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. Det är personer med högst
förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets
förmåga, arbetslösa personer i åldern 55-64 år, samt utomeuropeiskt födda personer som
är identifierade som de grupper som i genomsnitt har en särskilt utsatt situation på arbets
marknaden. Det är mycket viktigt att stärka individer inom dessa grupper för att öka deras
möjligheter att komma ut i arbete.
De senaste årens höga nettoinvandring har förstärkt arbetskrafts- och sysselsättnings
utvecklingen i länet. Nettoinvandringen har lindrat den befarade effekten som en åldrande
befolkningen har på försörjningsbördan, alltså hur många personer fler än sig själv en
arbetande person behöver försörja totalt i samhället.
Den har också bidragit till att gruppen utomeuropeiskt födda har vuxit mest bland de
inskrivna arbetslösa. En växande andel av länets arbetslösa är födda utanför Europas gränser.
Gruppen är långt ifrån homogen och för att säkerställa en väl fungerande integration av
dessa personer ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken. Verkningsfulla instrument för
att matcha kompetensen hos denna grupp med framtidens efterfrågan på arbetsmarknaden
måste tas fram.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:
arbetsformedlingen.se/prognoser

