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Sammanfattning
Tillväxten i världshandeln har nu tagit rejäl fart efter svackan 2015-2016. Det medför en fortsatt utbredd global optimism hos företagen. För första gången på tio år uppvisar alla OECDländer positiv tillväxt. Det är ett mycket starkt stämningsläge i den amerikanska ekonomin och
en oväntat stark tillväxt 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
företagens optimism om den framtida efterfrågan av varor och tjänster ökat.
Inför det närmaste halvåret är det länets företag inom personliga och kulturella tjänster (där
delar av besöksnäringen ingår), vård och omsorg samt företagstjänster som är mest optimistiska. Gruvnäringen i länet bedömer en fortsatt oförändrad efterfrågan av sina produkter. Inom
offentlig verksamhet är det offentlig förvaltning inom staten, vuxenutbildningen samt barnomsorgen som förväntas ha störst efterfrågan av deras tjänster.

Sysselsatta ökar
Sysselsättningen bedöms under perioden 2017-2018 att öka med omkring 650 personer. Det
skulle innebära att antalet sysselsatta i slutet av 2018 i Norrbottens län skulle uppgå till omkring 118 000 personer i åldersgruppen 16-64 år. Den största sysselsättningsökningen under
prognosperioden bedöms ske inom företagstjänster, vård och omsorg, grundskola, bygg, delar
av tillverkningsindustrin samt transport.
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.

Arbetslösheten minskar
Den relativa arbetslösheten i Norrbottens län är påtagligt lägre än riksgenomsnittet. I slutet av
2016 var cirka 8 750 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det
motsvarade en relativ arbetslöshet på omkring 7 procent av den registerbaserade arbetskraften
i åldersgruppen 16-64 år.
Fram till slutet 2017 bedöms antalet inskrivna arbetslösa ha minskat till strax under 8 600, vilket innebär en relativ arbetslöshet på cirka 6,8 procent. Minskningen bedöms fortsätta med
cirka 300 personer fram till slutet av 2018, vilket skulle innebära en relativ arbetslöshet på
omkring 6,4 procent.

Arbetslöshetens sammansättning
Det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Främst finns en tydlig vattendelare mellan personer med utbildning och de personer som har en bristande utbildningsbakgrund. Arbetslösheten bland de med endast förgymnasial utbildning fortsätter att ligga kvar på
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en hög nivå (21,5 procent), samtidigt som den för de med utbildning ligger på en betydligt
lägre nivå, gymnasial utbildning 5,5 procent och eftergymnasial utbildning 3,8 procent.
Den stora skillnaden i arbetslöshet bland inrikes födda (4,7 procent) och utrikes födda (21,5)
består. Ungdomsarbetslösheten (9,4 procent) har stadigt minskat som en effekt av en förbättrad arbetsmarknad samt mindre ungdomskullar. Arbetslösheten som presenteras i bilaga tre
för olika grupper är för länets del lägre än genomsnittet för landet i samtliga grupper förutom
inrikes födda.

Tider i arbetslöshet
Ett skiftande konjunkturläge på arbetsmarknaden skapar stora svängningar bland de korttidsinskrivna, medan den i mindre utsträckning påverkar de med långa inskrivningstider. Gruppen inskrivna arbetslösa som inte haft ett arbete de senaste 12 månaderna utgör cirka en tredjedel av det totala antalet inskrivna arbetslösa. Gruppen har de senaste två åren legat relativt
stabilt på omkring 2 700 personer.
Ett flertal av de med långa inskrivningstider utan arbete tillhör någon av grupperna med svagare arbetsmarknadsanknytning, som till exempel funktionshindrade 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 välfärd är det av stor vikt att grupper som har eller har haft en
längre väg ut på länets arbetsmarknad integreras i snabbare takt. Nedan ett urval av länets utmaningar för att klara tillväxt och välfärd:


ökande informations- och vägledningsinsatser och yrkesväxling från yrken med liten
efterfrågan till yrken med stor efterfrågan



tillvarata kompetens som tillgängliga arbetskraft har: till exempel personer med
funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och äldre arbetssökande.



framgångsrik integration möjliggör ökad arbetskraft



organisationsöversyn vid brist på rätt kompetens, ”rätt kompetens på rätt plats”
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Konjunkturläget i Norrbottens län
Den globala ekonomin är stark och världshandeln ökar vilket gynnar ett exportberoende land
som Sverige. Sysselsättningen i Europa fortsätter att öka och arbetslösheten fortsätter att
minska, även om det fortfarande finns en stor spridning mellan ländernas nivåer.
Sveriges arbetsmarknad står sig stark i jämförelse med euroområdet där den svenska arbetsmarknaden har en hög sysselsättningsgrad, lägre arbetslöshet och mindre inslag av långtidsarbetslöshet jämfört med många andra europeiska länder.

Länets företagare är positiva inför det närmaste året
Sveriges starka ekonomi avspeglas även på förväntningarna i länet där företagarna är positiva.
Konjunkturindikatorn visar att förväntningsläget i länet ligger på en högre nivå än den gjorde
jämfört med den senaste högsta noteringen hösten 2013. Diagrammet nedan visar även en stabil uppgång i förväntningsläget sedan våren 2016.

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 nyanställningar och lågt kan innebära varsel och uppsägningar.
I den här undersökningen var det närmare 25 procent av tillfrågade företag inom det privata
näringslivet som angav att de inte kan öka produktionen mer innan eventuell nyrekrytering
måste ske. Minst utrymme för produktionsökning hade företag inom bygg, skogsbruk och trävarutillverkning. Största utrymmet för en ökad produktion har företagen inom personliga och
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kulturella tjänster, handel samt hotell- och restaurang. Antalet lediga platser med en anställningstid på sex månader eller längre som inkommit till länets arbetsförmedlingar under årets
tre första kvartal uppgick till cirka 15 250 platser, vilket är närmare 900 färre jämfört med
samma period 2016. Information och kommunikation samt handel står för den största minskningen.
Ett urval av yrken med en anställningstid på sex månader eller längre som efterfrågats mest
under årets tre första kvartal är undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, förskollärare, grundskollärare, personliga assistenter, grundutbildade sjuksköterskor samt restaurangoch köksbiträden.
Under de tre första kvartalen 2017 har omkring 1 110 personer i länet varslats om uppsägning,
vilket är ett nittiotal fler jämfört med samma period 2016.

Framtida rekryteringar

Länets konjunktur har fortsatt att förstärkas och ligger nu strax under rikets mycket starka
konjunktur. Av figuren framgår att drygt en tredjedel av länets arbetsgivare inom den privata
sektorn planerar att utöka sin arbetsstyrka på ett års sikt. Det är en ökning med omkring nio
procentenheter sedan den senaste lägsta noteringen, våren 2016.
Samtliga branscher har en större andel företag som planerar ett ökat antal anställda än ett
minskat antal anställda. Störst planerad ökning av antalet anställda på ett års sikt i länet i den
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här undersökningen signalerar vård och omsorg, delar av tillverkningsindustrin (metall) och
byggsektorn. Handel, hotell och restaurang samt skogsbruk har störst andel företag som signalerar ett oförändrat antal anställda.
De stora behoven av ett ökat antal anställda inom bygg beror till största delarna på stadsomvandlingarna och det ökade antalet lägenhetsbyggen som sker i främst kustområdet. Vård och
omsorgs ökande behov kan främst kopplas till länet ålderdemografi där fler blir äldre och är i
behov av ökad vård och omsorg samt sjuk- och hälsovård.

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta ökar
Antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år i länet uppgår till omkring 117 400, enligt SCB:s
statistik över förvärvsarbetande 2016. Det är en ökning med cirka 8 200 personer sedan senaste lägstanivån år 2009. Sysselsättningen bedöms under perioden 2017-2018 att öka med
omkring 650 personer. Det skulle innebära att antalet sysselsatta i slutet av 2018 i Norrbottens
län skulle uppgå till drygt 118 000 personer i åldersgruppen 16-64 år.
Den största sysselsättningsökningen under prognosperioden bedöms ske inom företagstjänster, vård och omsorg, grundskola, bygg, delar av tillverkningsindustrin samt transport. I riket
prognosticeras en sysselsättningsökning med cirka 94 000 personer under 2017 och cirka
74 000 personer 2018. Sysselsättningsökningen i riket kommer till omkring 70 procent att ske
inom landets tre storstadsregioner Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
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Arbetslösheten minskar
Under kvartal fyra 2016 var cirka 8 750 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med
aktivitetsstöd. Det motsvarade en relativ arbetslöshet på omkring 7 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen 16-64 år. Fram till kvartal fyra 2017 bedöms antalet inskrivna arbetslösa minska med cirka 175 personer jämfört med motsvarande kvartal 2016.
Fram till slutet av 2018 bedöms det ske en fortsatt minskning med omkring 300 personer, vilket skulle innebära en relativ arbetslöshet på omkring 6,4 procent eller närmare 8 300 inskrivna arbetslösa.

Stora regionala skillnader
Kartbilderna nedan visar på den prognosticerade förändringen av sysselsättningen och den relativa arbetslösheten i respektive län. Den största sysselsättningsökningen eller drygt 70 procent av den totala sysselsättningsökningen i landet under 2018 bedöms ske storstadslänen
Västra Götalands-, Stockholms- och Skåne län.
Västerbottens län tillsammans med Jämtlands län bedöms ha den starkaste arbetsmarknaden
bland norrlandslänen. Länet sysselsättningsökning bedöms bli cirka 0,3 procent vilket kan jämföras med riksgenomsnittets bedömning på cirka 1,5 procents ökning.
Stockholms-, Hallands- och Uppsala län väntas ha den lägsta relativa arbetslösheten i riket i
slutet av 2018 med en relativ arbetslöshet på cirka 5,9 procent. Västerbottens län följer tätt
därefter med cirka 6 procent. Gävleborgs län väntas ha den högsta relativa arbetslösheten,
cirka 10,5 procent.
Norrbottens och rikets prognosticerade relativa arbetslöshet i slutet av 2018 bedöms ligga på
omkring 6,4 respektive 6,8 procent.
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (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
Siffrorna nedan visar hur länets totala (cirka 124 500) antal förvärvsarbetande dagbefolkning i åldersgruppen 16+ fördelar sig i olika branscher och hur antalet förvärvsarbetande
utvecklats mellan år 2012 och år 2016
Förvärvsarbetande 16+(dagbefolkning) BD län, 2012 och 2016 (källa: SCB)

Vård och omsorg; sociala tjänster
Tillverkning och utvinning
Utbildning
Företagstjänster
Handel
Byggverksamhet
Offentlig förvaltning och försvar
Transport och magasinering
Kulturella och personliga tjänster m.m.
Hotell- och restaurangverksamhet
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Information och kommunikation
Fastighetsverksamhet
Energiförsörjning; miljöverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet

2012
21465
16680
12283
11550
11090
11052
8878
6102
4628
3688
4421
2876
1657
1613
1504

2016
23379
15513
12738
12128
11161
10841
10153
6348
4679
4240
4212
2634
1865
1707
1558

Utv. 2012 till 2016
1914
-1167
455
578
71
-211
1275
246
51
552
-209
-242
208
94
54

Sett över tid har näringsstrukturen i Norrbottens län i stort följt det mönster som setts på
nationell nivå, en industrisektor som minskat i antal sysselsatta samtidigt som tjänstesektorn ökat i antal sysselsatta.
Utifrån höstens undersökning bedöms antalet sysselsatta fortsätta att öka främst inom
tjänstesektorn, vård och omsorg samt offentlig förvaltning och försvar. Dock kan bristen
på arbetskraft med rätt kompetens komma att hämma länets sysselsättningsökning.

Jord- och skogsbruk
Sammanfattning


Ökad optimism inom jordbruket



Det ökande byggandet bidrar till ökad efterfrågan för skogsbruket

Aktiviteten inom jord- och skogsbruket varierar kraftigt över året. Under sommarsäsongen ökar behovet av arbetskraft. Det gäller bland annat maskinförare och avbytare
som kan täcka upp för semestrarna inom jordbruket. Dessutom behövs inom skogsbruket
bland annat skogsplanterare och röjare.
Produktionen i jordbruket har sjunkit under flera år till följd av ökade produktionskostnader och pressad lönsamhet på den globala marknaden. Branschen är mer positiv gällande framtida lönsamhet. Det är framför allt köttproduktion som har haft en förbättrad
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lönsamhet. Det som har drivit på lönsamheten är den inhemska efterfrågan på svenskproducerade jordbruksprodukter och ekologiska varor. 1
Avverkningen inom skogsbruket har varit hög under de senaste åren som en effekt av en
stark byggkonjunktur. Det har bidragit till en ökad efterfrågan på trävaror.2 Den förbättrade konjunkturen spås en mer positivt utveckling för länets sågverk. Det svenska skogsbruket är också mycket exportberoende då över 85 procent av produktionen går på export.
Maskintekniken inom jord- och skogsbruket har utvecklats under lång tid. Det har medfört att kunskap och kompetens om de maskiner som används värderas högt. Många av de
som arbetar med maskinerna är egenföretagare med F-skattsedel. En annan yrkesgrupp
som växer till följd av den tekniska utvecklingen är maskinreparatörer.
Av tillfrågade företag inom jordbruk och skogsbruk hade cirka en tredjedel inom respektive område upplevt svårigheter att finna rätt kompetens vid rekrytering.
Yrken som varit svårtillsatta var till exempel skötare av lantbrukets husdjur, skogsarbetare och förare av jord- och skogsmaskin. Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk bedöms bli oförändrad under prognosperioden.
På fem års sikt bedömer majoriteten (närmare 70 procent) av företagen i den här undersökningen att antalet sysselsatta kommer att vara relativt oförändrat. Cirka 25 procent
bedömer att antalet sysselsatta kommer att vara fler och resterande fem procent att det
kommer vara ett färre antal sysselsatta.

Industri
Sammanfattning


Förbättrad efterfrågan



Hög teknikutveckling och ökade kompetenskrav



Marginell ökning av sysselsatta under 2018

Länets tillverkningsindustri sysselsätter cirka 15 750 personer, vilket utgör närmare 13
procent av samtliga sysselsatta i länet. Till sysselsättningen i branschen tillkommer också
arbetskraft anställd i privat tjänstesektor, främst genom bemanningsföretag.
Utöver dessa tillkommer även arbetskraft från olika typer av konsultföretag inom it, teknik- och ekonomitjänster. Detta innebär att sysselsättningen i branschen i praktiken är
högre än 15 750 personer.

1
2

Lantbruksbarometern 2017, Swedbank
Skogsstyrelsen, bruttoavverkning 2015
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Diagrammet ovan visar att andelen arbetstillfällen inom industrin i länets kommuner är
som högst i malmfältskommunerna Kiruna och Gällivare och som lägst i Arjeplog och Boden.
I den här undersökningen har närmare 30 procent av industriföretagen bedömt att de har
nått sitt produktionstak. Vilket är i samma nivå som för ett år sedan. Länets industriföretag har en hög teknikutveckling och denna teknikutveckling innebär ett ökat behov av
kvalificerad personal, främst inom ingenjörsyrken, men kompetenskraven har ökat även
för andra yrkesgrupper.
I höstens undersökning har drygt 24 procent av de tillfrågade företagen inom tillverkningsindustrin haft svårt att hitta rätt kompetens vid rekryteringar. Inom länets gruvnäring har samtliga tillfrågade företag haft rekryteringssvårigheter.
Ett urval av upplevda bristyrken det senaste halvåret i länet: civilingenjörer/ingenjörer
och tekniker inom exempelvis elektroteknik, gruv, metallurgi, kemi och maskin, maskinställare och maskinoperatörer, underhållsmekaniker och maskinreparatörer samt industrielektriker.
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Efterfrågeutveckling inom industrin

Framtidsbedömningarna har stärkts i höstens undersökning och förväntningsläget är nu
nästan i nivå med de starka gruvboomsåren 2012-2013. Inget i den här undersökningen
tyder i nuläget på att förväntningsläget det närmaste året kommer att avta.
Den här undersökningen visar att det är framför allt tillverkande företag inom livsmedel,
trävaror, pappers- och pappersvarutillverkning samt tillverkning av så väl metalliska som
icke metalliska produkter som håller efterfrågeindexet uppe. Mindre optimistiska i sin bedömning om framtida efterfrågan är företag inom grafisk produktion. Länets gruvnäring
bedömer en oförändrad efterfrågan av sina produkter.
Anställningsplanerna inför det närmaste året hos industriföretagen är positiva. Detta
medför att sysselsättningen inom den totala industriverksamheten bedöms öka under
prognosperioden. På fem års sikt bedömer cirka 57 procent av företagen i den här undersökningen att antalet sysselsatta kommer att vara fler och 32 procent att det kommer att
vara ett oförändrat antal sysselsatta.
Drygt 66 procent av företagen som kommer att ersättningsrekrytera framtida avgångar
bedömer att det blir med liknande kompetens som i nuläget. Drygt 17 procent bedömer
att ny teknik kommer att ersätta framtida rekryteringsbehov.

14

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Norrbottens län

Byggverksamhet
Sammanfattning


Fortsatt hög byggaktivitet under 2018



Fortsatt höga bristtal



Antalet sysselsatta ökar under 2018

Länets byggindustri sysselsätter cirka 11 000 personer, vilket utgör närmare 9 procent av
samtliga sysselsatta i länet. Diagrammet ovan visar att samtliga av länets kommuner under 2015 hade en högre andel förvärvsarbetande (cirka 9 procent) inom bygg jämfört med
riket som helhet (cirka 7 procent).
Inom bygg är det drygt 73 procent av tillfrågade företag som inte kan öka sin produktion
med mer än fem procent innan eventuell nyanställning måste ske. Det högsta kapacitetsutnyttjandet har verksamheterna inom husbyggnation där drygt 80 procent av tillfrågade
företag inte kan öka sin produktion överhuvudtaget innan eventuell nyrekrytering. Störst
utrymme för produktionshöjning finns inom anläggningssidan.
Närmare 55 procent av tillfrågade företag inom bygg uppger att de upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret. Det kan jämföras med för ett år sedan då det var cirka 38
procent.
Ett urval av upplevda bristyrken: ingenjörer, arbetsledare, träarbetare/snickare, VVSmontörer, installations- och serviceelektriker, betongarbetare, målare, VVS-montörer, anläggningsmaskinförare och anläggningsarbetare.
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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 ovan visar att efterfrågan de kommande sex månaderna fortsätter att vara
stigande. Byggbranschen är en säsongskänslig bransch vilket gör det svårt att jämföra
olika säsonger med varandra. Därför bör man vara extra försiktig vid jämförelser mellan
vår och höst.
Även om en viss försiktighet i tolkning av indexvärden inom bygg ska tas i aktning så
finns det inget i den här undersökningen som pekar på ett försämrat efterfrågeläge under
2018. De mest optimistiska bedömningarna för stigande efterfrågan för det kommande
året råder inom specialiserad bygg- och anläggning (exempelvis: mark, måleri, VVS, golv,
el) och anläggningsverksamheten. Inom husbyggnation bedömer majoriteten av tillfrågade företag en oförändrat hög efterfrågan.
Sysselsättningen inom byggbranschen bedöms öka med några hundra under prognosperioden. På fem års sikt bedömer cirka 53 procent av företagen i den här undersökningen
att antalet sysselsatta kommer att vara fler och 39 procent att det kommer att vara ett
oförändrat antal. En övervägande majoritet av företagen som kommer att ersättningsrekrytera framtida avgångar bedömer att det blir med liknande kompetens som i nuläget.

Privata tjänster
Sammanfattning


Stor brist på kompetenser, främst IT-kompetenser och kockar



Ökad sysselsättning under 2018
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Diagrammet ovan visar att Arjeplog har den högsta andelen och Älvsbyn den lägsta andelen förvärvsarbetare inom privata tjänster i länet. Diagrammet visar även att samtliga av
länets kommuner förutom Arjeplog hade en lägre andel förvärvsarbetande inom privata
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. Privata tjänstenäringar sysselsätter närmare 46 000 personer i länet och utgör omkring 35 procent av
sysselsättningen. Tjänstesektorn består av såväl transportbranschen, handel, hotell- och
restaurangbranschen, informations- och kommunikationsföretag som finansiell verksamhet och företagstjänster. Efterfrågan på privata tjänster beror huvudsakligen på hushållens konsumtion men också av industrins och byggnadsverksamhetens behov.
Inom privata tjänster är det omkring en femtedel som nått produktionstaket. Vilket är ungefär samma andel som för ett år sedan. Det högsta kapacitetsutnyttjandet har företagen
inom transport där runt hälften av företagen hade nått sitt produktionstak. Största utrymmet för produktionsökning finns inom hotell och restaurang samt handel.
Drygt 35 procent av tillfrågade företag inom privata tjänster uppger att de upplevt brist på
rätt kompetens det senaste halvåret. Det är tre procentenheter fler jämfört med för ett år
sedan.
Bland företag inom information och kommunikation var det omkring hälften av företagen
som upplevt brist på rätt kompetens. Inom handel var det cirka 17 procent som upplevt
svårigheter att hitta rätt kompetens. Urval och exempel på upplevda bristyrken presenteras under respektive näringsrubrik.
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Antalet sysselsatta inom privata tjänster bedöms öka under prognosperioden och då
främst inom företagstjänster samt vård och omsorg.
På fem års sikt bedömer cirka 42 procent av företagen i den här undersökningen att antalet sysselsatta kommer att vara fler och 46 procent bedömer att det kommer att vara ett
oförändrat antal sysselsatta. Drygt 83 procent av företagen som kommer att ersättningsrekrytera framtida avgångar bedömer att det blir med liknande kompetens som i nuläget.
Drygt 11 procent bedömer att ny teknik kommer att ersätta framtida rekryteringsbehov.

Efterfrågeutveckling privata tjänster

Verksamheterna inom privata tjänstesektorn är fortsatt optimistiska om efterfrågeutvecklingen under det kommande halvåret. 42 procent av företagen ser en ökad efterfrågeutveckling, vilket är det högsta uppmätta nettotalet sedan våren 2011.

Handel
Handeln utgör en stor del av privata tjänster och svarar för nästan en fjärdedel av sysselsättningen i privata tjänstesektorn. Det senaste halvåret har inneburit en klart sämre efterfrågan än den som bedömdes i vårens undersökning. Endast 20 procent av företagen
har haft en ökad efterfrågan, vilket är 40 procentenheter färre än den som bedömdes i våras. Det är främst inom sällanköpshandeln den bedömda efterfrågan inte blev som förväntad.
Förväntningarna för det närmaste halvåret är fortsatt positiva om än i mindre omfattning,
31 procent av företagen förväntar sig en ökad efterfrågan och cirka 11 procent en minskad
efterfrågan. Den största optimismen råder inom dagligvaruhandeln. 17 procent av tillfrågade företag har upplevt brist på rätt kompetens det senaste halvåret.
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Ett urval av upplevda bristyrken inom handeln det senaste halvåret: butikssäljare inom
såväl dagligvaror som fackhandel samt kockar. Ett ökat inslag med restaurangverksamhet
i form av till exempel lunchbufféer och annan butikslagad mat inom livsmedelshandeln
innebär att efterfrågan av kockar och bagare ökar även inom handelsföretag.

Transportsektorn
Transportbranschen har det senaste halvåret haft exakt den bedömda efterfrågan som
gjordes i vårens undersökning. Under de senaste två åren har läget förbättrats betydligt
och företagens förväntningar på framtiden är nu högre än på många år. Förbättringen
gäller både godsfrakter och persontransporter. Inom post- och kurirverksamhet är företagen något mer försiktiga i sin bedömning.
Närmare 38 procent av tillfrågade arbetsställen har nått produktionstaket. Vilket är på
samma nivå som för ett år sedan. En tredjedel av intervjuade företag har upplevt brist på
arbetskraft med rätt kompetens det senaste halvåret. Ett urval av upplevda bristyrken det
senaste halvåret: bussförare, lastbilsförare och taxiförare. För samtliga yrkesförare finns
nu krav på yrkeskompetensbevis (YKB), vilket numera är en förutsättning för att kunna
söka dessa jobb inom branschen.

Information och kommunikation
Branschen hade en sämre efterfrågeutveckling än den som förväntades under våren. Inför
de kommande sex månaderna bedömer drygt 45 procent av tillfrågade företag en ökad efterfrågan och cirka 11 procent en minskad efterfrågan. Mest optimistiska är företagen
inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet. Inom förlagsverksamhet är det
ingen som bedömer en ökad efterfrågan.
Omkring 32 procent av tillfrågade arbetsställen har nått produktionstaket. Högsta produktionsnyttjandet finns inom telekommunikation där närmare två tredjedelar har nått
produktionstaket. Närmare 47 procent av tillfrågade företag har upplevt brist på rätt
kompetens det senaste halvåret. Ett urval av upplevda bristyrken: journalister, mjukvaruoch systemutvecklare 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 lokalvård. Branschen hade en klart bättre efterfrågeutveckling än den som förväntades under
våren.
Inför de kommande sex månaderna bedömer drygt 65 procent av tillfrågade företag en
ökad efterfrågan och cirka två procent en minskad efterfrågan. Mest optimistiska är verksamheter inom finansiella tjänster, försäkringar, juridisk-, ekonomisk- och teknisk konsultverksamhet, säkerhets och bevakningsverksamhet samt kontors och andra företagstjänster. Omkring en femtedel har nått produktionstaket. Närmare 45 procent av tillfrågade företag har upplevt brist på rätt kompetens det senaste halvåret. Störst svårigheter
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har det varit att rekrytera civilingenjörer, ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning/elektroteknik/maskin, väktare och städare.

Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster
Det senaste halvårets efterfrågeutveckling inom hotell och restaurang var klart sämre än
den som förväntades under våren. Endast drygt 23 procent av företagen hade haft en
ökad efterfrågan, vilket är cirka 35 procentenheter färre än den som bedömdes i våras.
Inom personliga och kulturella tjänster där delar av besöksnäringen ingår hade drygt 53
procent en ökad efterfrågan och resterande en oförändrad efterfrågan.
Inför det närmaste halvåret bedömer drygt fyra av tio en ökad efterfrågan och knappt en
av tio en minskad efterfrågan. Störst optimism bland dessa näringar råder inom personliga och kulturella tjänster. Säsongsvariation när det gäller hotellboende på olika orter i
länet kan vara stor. Under vinterhalvåret då till exempel biltestverksamheten i A-kommunerna (Arvidsjaur och Arjeplog) har full verksamhet så är beläggningen mycket hög medan de under sommarhalvåret ligger på en väldigt mycket lägre nivå. Även konferenshotellorter har en viss variation med högre beläggning under vinterhalvåret och något lägre
under sommarmånaderna.
Samtliga näringar inom branschen har möjlighet till relativt stora produktionshöjningar
innan eventuella nyrekryteringar. Drygt 41 procent av tillfrågade företag har upplevt brist
på rätt kompetens det senaste halvåret. Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex
månaderna: kockar och kallskänkor, hovmästare och servitörer, restaurang- och köksbiträden 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. Inför de kommande sex månaderna bedömer drygt 53 respektive 19 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.
Drygt 32 procent av tillfrågade företag inom vård och omsorg och cirka 25 procent av företag inom utbildning kan inte öka sin produktion mer innan eventuell nyrekrytering
måste ske. Av de tillfrågade företagen är det 42 procent inom vård och omsorg och 35
procent inom utbildning som har upplevt brist på rätt kompetens det senaste halvåret.
Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna: förskollärare, grundskollärare, speciallärare, sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och personliga assistenter.

Offentliga tjänster
Sammanfattning


Fortsatt stort behov av ersättningsrekryteringar



Omfattande rekryteringsproblem
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Något ökad sysselsättning under 2018

En stor del av bristyrkena i länet är vårdyrken och behovet av kvalificerad sjuk- och hälsovårdspersonal samt vård- och omsorgspersonal har varit stort i ett antal år. Intresset för
vårdutbildningar har under ett antal år varit svagt och bristerna bedöms därför kvarstå.
Behovet av lärare är också mycket stort och även här märks att ett tidigare lågt intresse
för att utbilda sig till lärare gör att bristen är påtaglig och allt fler obehöriga lärare finns i
länets skolor. Inom nämnda områden bedöms bristen på yrkeskompetens att kvarstå ett
flertal år framåt i tiden trots digitala framgångar för att minska de negativa effekter som
bristen på kvalificerad arbetskraft för med sig.
Bedömd övertalighet i denna undersökning visar på närmare 70 personer, vilket är en ökning med omkring 45 personer jämfört med året innan. Cirka 67 procent av tillfrågade
verksamhetsområden har det senaste halvåret upplevt rekryteringssvårigheter. Totalt rör
det sig om närmare 600 tjänster som varit svåra att tillsätta. Det är ett hundratal färre
jämfört med för ett år sedan.
Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna inom vårdsektorn: läkare,
tandläkare, undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, barnmorskor samt psykologer.
Ett urval av upplevda bristyrken det senaste halvåret inom övriga offentliga verksamheter: grundskollärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, förskollärare, speciallärare,
barnskötare, mjukvaru- och systemutvecklare, ledningspersonal samt socialsekreterare.

Diagrammet ovan 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 förvärvsarbetare inom offentliga tjänster jämfört med riket som helhet.
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Efterfrågeutvecklingen inom offentlig verksamhet
Höstens undersökning visar att offentlig verksamhet under det senaste halvåret haft en
större efterfrågan än den som bedömdes i vårens undersökning. Det är framför allt inom
vuxenutbildningen, gymnasieskolan och barnomsorg där efterfrågan varit större än den
som förväntades. Inom offentlig förvaltning inom staten har efterfrågan varit något lägre
än den som förväntades.
Inför det närmaste halvåret och året är det mellan 26 och 29 procent av intervjuade verksamhetsområden som bedömer att efterfrågan kommer att öka och mellan 8-11 procent
som bedömer att den kommer att minska. Den största efterfrågeökningen det närmaste
halvåret och året signaleras från vuxenutbildningen, vård och omsorg, barnomsorg samt
offentlig förvaltning inom staten. Inom gymnasie- och grundskolan bedömer majoriteten
av tillfrågade en oförändrad efterfrågan.
Antalet sysselsatta totalt inom offentliga verksamheter bedöms öka något under 2018.
Detta under förutsättning att verksamheterna kan rekrytera den kompetens som de efterfrågar. På fem års sikt bedömer cirka 30 procent av verksamheterna i den här undersökningen att antalet sysselsatta kommer att vara fler och drygt 50 procent att det kommer
att vara ett oförändrat antal sysselsatta.
Omkring 75 procent av företagen som kommer att ersättningsrekrytera framtida avgångar
bedömer att det blir med liknande kompetens som i nuläget. Cirka 20 procent bedömer
att de som ska ersättningsrekryteras behöver en högre kompetens än den som är i nuläget
och cirka fem procent bedömer att ny teknik kommer att ersätta framtida rekryteringsbehov.

Befolkning och arbetskraft
Enligt SCB:s befolkningsstatistik uppgick Norrbottens läns befolkning den sista december
2016 till 250 570 personer. Det var för länets del en ökning med drygt 830 personer jämfört med 2015. Största ökningen har skett i Luleå, Piteå och Boden. Största minskningen
har skett i Gällivare och Pajala.
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 outnyttjade arbetskraften hör till exempel de inskrivna arbetslösa på länets arbetsförmedlingar
som periodvis uppgår till omkring 8 500 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 personer. Det är en minskning med cirka 400 personer jämfört med 2015.
Den negativa åldersdemografiska förändringen i länet i allmänhet och i länets mindre inlandskommuner 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 jobbtillväxt och generationsskifte.
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Utanför arbetskraften
Heltidsstuderande och personer som har sjukersättning på heltid innebär ett minskat tillskott till arbetskraften. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning 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 procentenheter och för rikets del en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2015.
Ohälsotalet för kvinnor i länet har ökat från 38,2 procent till 39,5 procent. Männens ohälsotal har minskat från 25,3 till 24,7 procent.
Den ökade ohälsan bland kvinnor härstammar sannolikt från en högre arbetsbörda. Vilket styrks av prognosen där både de offentliga och privata aktörerna anger att bristen på
arbetskraft med efterfrågad kompetens kompenseras av att befintlig personal får arbeta
mer.
Enligt SCB:s senaste siffror (2015) för in- och utpendling över länsgränsen så var det omkring 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 utoch inpendling till grannländerna Norge och Finland.

Förändring av arbetskraftsutbudet
Med hänsyn till den rörlighet in och ut ur arbetskraften som påverkas av bland annat demografi, ohälsa, studiedeltagande, pendling och in- och utflyttning, beräknas arbetskraften öka med omkring 200 personer under 2018. Invandringen kommer att stå för huvuddelen av länets arbetskraftsökning om de blir kvar i länet.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen

Successivt har länets arbetslöshet sjunkit och i september 2013 understeg den relativa arbetslösheten på 8,3 procent för första gången rikets genomsnitt på 8,5 procent. Därefter
har länets arbetslöshetsnivå stadigt legat under rikets genomsnitt. Den relativa arbetslösheten i länet och riket under oktober månad låg på 6,7 respektive 7,4 procent.
Det är fortsatt stora skillnader när det gäller den högsta och lägsta relativa arbetslösheten
i länet. Under oktober månad hade Haparanda en relativ arbetslöshet på 11,9 procent, vilket kan jämföras med Kirunas arbetslöshet som låg på 4,8 procent.
Det är även stor skillnad när det gäller arbetslösheten bland inrikes och utrikes födda i länet. I oktober månad låg arbetslösheten för inrikes födda på 4,9 procent medan den för
utrikes födda låg på 21,9 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 företagstjänster.
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 vinter- och vårsäsongen.
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Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslöshetsnivåer visar endast en dimension av arbetslösheten. För att bättre förstå arbetslöshetens sammansättning behöver man även analysera skillnader i arbetslöshetsnivåer mellan olika grupper av arbetslösa. Diagrammet nedan visar den relativa arbetslösheten som genomsnitt av kvartal 2 och kvartal 3 2017. I bilaga 3 presenteras nämnda variabler även på kommunnivå.

Av diagrammet framgår att länet i jämförelse med riket har en lägre andel arbetslösa i
samtliga grupper förutom i gruppen inrikes födda. Den största skillnaden mellan länets
och rikets arbetslöshet fanns i gruppen med eftergymnasial utbildning (3,8 procent i länet
och 5 procent i riket) och bland kvinnor (6 procent i länet och 7 procent i riket).
Inom länet var det Haparanda som hade den högsta totala arbetslösheten på 12,4 procent
och Kiruna som hade den lägsta på 4,4 procent. Det är också fortsatt stor skillnad vad gäller arbetslösheten mellan inrikes och utrikes födda. För inrikes födda låg arbetslösheten
på 4,7 procent medan den bland utrikes födda låg på 21,2 procent.
Arbetslöshetssiffrorna i de olika utbildningsgrupperna visar med all tydlighet vikten av att
ha minst en avslutad gymnasieexamen. I jämförelse med samma period förra året så har
arbetslöshetsnivån ökat bland de med endast förgymnasial utbildning medan den har
minskat bland de med gymnasial utbildning. I gruppen med eftergymnasial utbildning
har arbetslösheten legat på en relativt oförändrad nivå.
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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)
Av diagrammet framgår att antalet som är i utsatt ställning efter en positiv nedåtgående
trend från sommaren 2014 åter har börjat öka. Ökningen beror till största delen på att allt
fler personer som kom till Sverige under det stora flyktingmottagandet hösten 2015 börjar
bli inskrivna på länets arbetsförmedlingar. I oktober 2017 utgjorde grupperna i utsatt
ställning närmare 69 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa.
Personer i utsatt ställning har oavsett konjunkturläget haft det svårare att finna sysselsättning i samma omfattning som övriga arbetssökande. Även om 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 så är det
viktigt att poängtera att arbetssökande i utsatt ställning inte på något sätt är en homogen
grupp. I de olika grupperna finns det stora individuella kompetensreserver som länets arbetsmarknad efterfrågar. För övriga sökande fortsätter trenden nedåt.
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Arbetslöshetsutveckling i grupper med längre väg till arbete

Av diagrammet framgår att det främst är i gruppen utomeuropeisk födda där ökningen av
antal inskrivna arbetslösa har varit störst. Detta kan förklaras med att allt fler som fått
uppehållstillstånd skrivs in på arbetsförmedlingarna i länet. I gruppen finns många som
har akademiska examen (närmare 20 procent) samt andra färdigheter som genom validering, språkutbildning, snabbspår och kompletterande utbildning samt effektiv matchning
kan tillföra den kompetens som efterfrågas av länets arbetsgivare. Det finns även personer i denna grupp som har en längre väg till arbetsmarknaden på grund av språket och av
deras svaga utbildningsbakgrund. Detta stärks av diagrammet ovan där antalet som enbart har förgymnasial utbildning ökat trendmässigt tillsammans med gruppen utomeuropeisk födda.
Antalet inskrivna arbetslösa personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (omkring 2 150) har sedan den senaste toppnoteringen sommaren 2013 minskat
med cirka 650 personer. För att förlänga denna positiva trend så 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. I gruppen finns det drygt 13 procent som har en eftergymnasial utbildning.
Inskrivna arbetslösa i åldern 55-64 år har sedan senaste toppnoteringen våren 2010 minskat med närmare 800 personer och uppgår nu under hösten till drygt 1 500 personer. Ett
flertal av dessa personer har en gedigen och bred yrkeserfarenhet som skulle kunna bidra
med att mildra de negativa effekter som brist på arbetskraft kan innebära.
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Tider utan arbete

Diagrammet ovan 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 under början av 2017 har gruppen med kortare arbetslöshetstider fortsatt att kontinuerligt minska och utgör i nuläget cirka 3 900. Den
stora minskningen i gruppen är ett resultat av att dessa personer oftast har en av arbetsmarknaden efterfrågad kompetens. Den tillfälliga uppgången kan kopplas till ett ökat antal inskrivna med uppehållstillstånd efter det stora flyktingmottagandet 2015.
Även övriga grupper med längre inskrivningstid utan arbete har haft en positiv utveckling
de senaste åren, om än inte i samma omfattning. Ett flertal av de som varit utan arbete
under längre tider tillhör oftast någon av de grupper som har särskilda svårigheter att ta
sig ut på arbetsmarknaden, det vill säga personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda, endast förgymnasial utbildning samt 55 till 64
åringar.
Långa tider utan arbete innebär oftast stora svårigheter att komma tillbaka till ett varaktigt arbete eftersom personen till exempel tappar viktiga nätverk på arbetsmarknaden eller
missar vanligt förekommande kompetensutveckling inom ett yrke.
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Matchningsläget på arbetsmarknaden
Privata näringslivet

Diagrammet visar att svårigheterna för länets arbetsgivare inom det privata näringslivet
att hitta arbetskraft med rätt kompetens kvarstår och att andelen sedan den senaste lägsta
noteringen våren 2016 har en ökande trend.
Antalet företag inom länets privata näringsliv som upplevt brist på rätt kompetens vid rekrytering har sedan våren 2016 ökat med drygt 39 procent, eller från 144 till drygt 200.
Ökningen är en följd av ett starkare konjunkturläge och ett pågående generationsskifte på
länets arbetsmarknad. Inom gruvnäringen har samtliga tillfrågade företag upplevt svårigheter att rekrytera rätt kompetens.
Övriga arbetsgivare som i den här undersökningen varit i behov av att rekrytera och som
haft störst svårigheter finns inom finans- och företagstjänster, information och kommunikation, bygg samt hotell och restaurang. Inom dessa branscher är det fler än hälften av
tillfrågade företag som upplevt svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens.
Svårigheterna att rekrytera rätt kompetens inom handel samt personliga och kulturella
tjänster är inte lika påtagliga som inom övriga branscher. Andelen företag som uppgett att
de inte lyckades rekrytera rätt kompetens har de senaste två åren legat på omkring 40
procent. Detta faktum måste ses som väldigt tillväxthämmande för länets företag.
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Offentlig verksamhet

Av diagrammet framgår att drygt två tredjedelar av tillfrågade verksamheter har upplevt
svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Från senaste lägsta noteringen våren 2015 har antalet tillfrågade verksamheter som upplevt brist på rätt kompetens ökat
från 38 till 61.
I den här undersökningen har samtliga tillfrågade verksamheter inom grundskolan och
sjuk- och hälsovård samt tandvård uppgett att de har haft svårigheter att rekrytera personal med den kompetens som de efterfrågar. Andelen verksamheter som uppgett att de
inte lyckades rekrytera har de senaste två åren legat på omkring 25 procent. Under
samma period har andelen verksamheter som tyckt att kvalitén i servicen försämrats legat
på runt 20 procent.
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FÖRDJUPNINGSRUTA:
Uppföljning av arbetssökande som fått arbete
Trots att det finns gott om jobb är det många personer som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. I huvudsak har det att göra med kompetensbrist, det vill säga att de arbetssökande inte kan svara upp mot de kompetenskrav som arbetsgivarna ställer. Trots en
alltmer tilltagande matchningsproblematik är det ändå en relativ stor omsättning på de
arbetslösa. Förutom att lämna arbetslösheten för en anställning är det även många som
övergår till reguljära studier.
Ett sätt att mäta omsättningen är att följa individer som vid en viss tidpunkt varit arbetslösa, för att senare följa upp statusen vid en annan tidpunkt. I detta fall har länets arbetslösa i december 2015 varit utgångspunkten och dessa har sedan följts upp ett år senare.
I december 2015 fanns det 9 585 inskrivna arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. Av
dessa hade närmare 3 500 lämnat arbetslösheten och befann sig i en anställning ett år senare. Det motsvarar en andel på 36 procent. Merparten av de som var i arbete vid uppföljningstillfället hade anställningar som var osubventionerade.
Utbildningsnivån har en stor betydelse för möjligheterna att få arbete. Jobbchanserna
minskar betydligt för de arbetssökande som endast har förgymnasial utbildning i botten.
Bland personer med högst förgymnasial utbildning hade 28 procent arbete vid uppföljningstillfället vilket kan jämföras med 39 procent bland de som hade en gymnasial utbildning.
Bland ungdomar i åldrarna 18-24 år var skillnaden ännu tydligare. Här hade 46 procent
fått arbete bland de som hade en gymnasial utbildning och endast 27 procent bland de som
saknade gymnasial utbildning.
Den tid som man är arbetslös påverkar också jobbmöjligheterna. Bland de som varit utan
arbete kortare än 6 månader hade 29 procent fått arbete. Det kan jämföras med 11 procent
bland de som varit utan arbete i två år eller längre. Det finns således ett tydligt samband
mellan utbildningsnivån och tider i arbetslöshet. Med en låg utbildningsnivå ökar riskerna
för långa tider utan arbete.
Grupper av arbetslösa som har en svag ställning på arbetsmarknaden har i högre grad än
andra ett ekonomiskt stöd för att underlätta en anställning. En sådan grupp är till exempel
utomeuropeiskt födda där 28 procent hade ett arbete vid uppföljningen. I denna grupp
hade närmare 54 procent ett arbete där det utgick ett ekonomiskt stöd för deras anställning.
Utan ett samhällsstöd för denna grupp och andra grupper med svagare ställning på arbetsmarknaden skulle gruppernas möjlighet till arbete vara betydligt svårare. Bland samtliga
arbetslösa i denna uppföljning som gick ut i arbete hade 30 procent ett arbete med stöd.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Länet står inför många utmaningar och möjligheter. De senaste åren har länet haft en
ekonomisk tillväxt och länets företag har haft en god utveckling. Allt fler företag investerar och har positiva förväntningar på framtiden. Denna positiva utveckling bedöms fortsätta under prognosperioden. Dock finns det orosmoln i fråga om den framtida kompetensförsörjningen i länet. Det eftersom en betydande andel arbetsgivare i länet har fortsatt svårt att hitta rätt kompetenser för att kunna växa och bidra till en positiv tillväxt och
välfärd i länet.
Som en följd av svårigheterna att finna den kompetens som efterfrågas pågår hos flera arbetsgivare inom så väl privata som offentliga en översyn av den interna kompetensanvändningen. Det innebär att befintlig personal med kompetens som det råder brist på ska
använda den fullt ut och arbetsgivaren anställer annan personal som tar hand om arbetsuppgifter (till exempel administration, enklare service med mera) som belastat bristyrket
tidigare. ”Rätt kompetens på rätt plats”.
Tillgången på inskrivna arbetslösa med efterfrågad kompetens för länets arbetsmarknad
har minskat och bedöms fortsätta att minska. Ett flertal av de kvarstående inskrivna arbetslösa 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 arbetsgivare efterfrågar.
Utöver den arbetskraft som funnits inskrivna hos länets arbetsförmedlingar har länet de
senaste åren fått ett tillskott av arbetskraft i form av nyanlända personer. Tillskottet av utrikes födda ger länet möjligheter att angripa de stora demografiska utmaningarna (åldrande befolkning, negativt flytt- och födelsenetto) och de tillväxthämmande arbetskraftsbristerna som länets arbetsgivare upplever. Många i denna grupp är i arbetsför ålder och
kan med lyckosam integration bli till en välbehövlig tillgång på länets arbetsmarknad. Det
finns goda exempel i länet när integrationen och etableringen fungerar på ett effektivt och
bra sätt.
Framgångsfaktorer för en lyckad integration är en samsyn om vilka möjligheter som ges
och vilka problem som måste lösas. Risken att fastna i arbetslöshet eller bli beroende av
försörjningsstöd ökar om integrationsarbetet inte fungerar fullt ut. En ytterligare fara är
att denna välbehövliga potentiella arbetskraft lämnar länet för andra regioner.
För att kunna få en effektiv matchning, undvika framtida långtidsarbetslöshet behövs omfattande informations- och vägledningsinsatser samt anpassade utbildningar med koppling till arbetsgivarnas efterfrågan. Det krävs en fortsatt kontinuerlig kommunikation och
samverkan mellan olika aktörer inom exempelvis arbetsmarknads-, bostads-, näringslivs-,
utbildnings- och integrationspolitik för att klara länets utmaningar. Om man lyckas med
detta kan länet växa och få unika konkurrensfördelar och med detta bli en attraktiv region
att bo och leva i.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes 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 materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central 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 arbetssätt 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, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i
Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.
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Urval och svarsfrekvenser
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med
2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än
100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används normalt 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 577 arbetsställen inom det privata näringslivet i Norrbottens län och svarsfrekvensen blev närmare 85 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 96 offentliga arbetsgivare i urvalet i Norrbottens län och svarsfrekvensen uppgick till närmare 97 procent.

[3]
[4]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget 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 minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. 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 arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

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 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 2 2017 och kvartal 3 2017, BD län

Utbildning
Kommun

Totalt
16-64
år

Unga Äldre
18-24 55-64
år
år

Kvinnor

Män

Arvidsjaur

9,1

8,4

9,8

13,2

Arjeplog

5,9

5,0

6,7

Jokkmokk

7,6

6,9

Överkalix

6,9

Kalix

Inrikes
födda

Utrikes
födda

7,9

6,5

33,8

8,5

3,7

3,8

8,3

9,7

4,4

5,3

8,3

11,9

6,4

5,5

7,2

Övertorneå

10,4

8,4

Pajala

8,8

Gällivare

Gymnasial

Eftergymnasial

28,7

7,2

5,7

20,6

17,3

4,5

2,7

3,9

33,2

23,5

5,4

4,8

5,3

4,9

23,5

19,5

5,1

4,7

9,8

6,8

5,0

19,7

17,1

5,9

3,7

12,1

22,6

5,2

6,8

21,1

34,4

8,9

4,3

7,4

10,0

9,8

9,4

6,6

21,6

24,1

7,1

7,0

5,0

4,8

5,1

6,7

4,3

3,8

16,7

18,0

3,6

3,4

Älvsbyn

7,6

7,2

8,0

11,4

6,1

4,6

35,6

25,7

5,3

5,0

Luleå

5,9

5,7

6,1

7,8

5,7

4,6

16,6

20,5

5,7

3,6

Piteå

6,0

6,0

6,0

9,3

4,3

4,6

26,5

21,4

5,5

3,3

Boden

7,9

6,8

8,8

11,7

5,0

4,8

33,3

26,9

6,2

4,5

Haparanda

12,1

8,8

15,2

19,0

10,0

9,2

17,6

26,8

9,8

9,6

Kiruna

4,4

4,5

4,3

6,9

3,5

3,3

14,1

14,9

3,5

2,7

Länet

6,5

6,0

6,9

9,4

5,4

4,7

21,2

21,5

5,5

3,8

Riket

7,4

7,0

7,7

10,1

6,2

3,9

21,9

22,4

5,8

5,0

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)

Förgymnasial
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Bilaga 4. Brist och överskottsyrken
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Norrbottens län under det närmaste året

Bristyrken

Överskottsyrken

Anläggningsmaskinförare
Barnmorskor
Betongarbetare
Biomedicinska analytiker
Bussförare
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
Förskollärare
Grundskollärare
Grundutbildade sjuksköterskor
Gymnasielärare
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning,
maskin
Kockar och kallskänkor
Läkare
Lärare i yrkesämnen
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Psykologer
Röntgensjuksköterskor
Socialsekreterare
Specialistsjuksköterskor inom allmän o akut hälsooch sjukvård
Speciallärare och specialpedagoger
Systemanalytiker och IT-arkitekter
Tandhygienister
Tandläkare
Träarbetare och snickare
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende

Butikssäljare, dagligvaror och fackhandel
Ekonomiassistenter
Handpaketerare
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
Kafé- och konditoribiträden
Kassapersonal
Kontorsassistenter och sekreterare
Kontorsreceptionister
Kundtjänstpersonal
Lager- och terminalpersonal
Löne- och personaladministratörer
Montörer av elektrisk och elektronisk utrustning
Personal- och HR-specialister
Personliga assistenter
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare
Renhållnings- och återvinningsarbetare
Restaurang- och köksbiträden
Städare
Utredare och handläggare
Vaktmästare

Omslagsbild: Scandinav bildbyrå

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.
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