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1

Sammanfattning

Förväntningarna på ökad efterfrågan är starka i Gävleborgs län. Visst finns det enstaka varningssignaler i form av varsel och arbetsgivare med sänkta förväntningar,
men tecknen på en tillväxt som planar ut är få och små i vårt län. Sammantaget är
stämningsläget positivt i alla branscher. Byggbranschen, industrin, jord- och skogsbrukssektorn och privata tjänstesektorn har alla positiva förväntningar i länet.
Behoven av kompetens är påtagliga inom alla sektorer. Inom privat sektorn är bristen
större än den någonsin varit. Samtidigt har länet ett stort antal arbetslösa. De arbetssökande som finns att tillgå motsvarar inte i tillräcklig utsträckning arbetsgivarnas
krav. Det är en svår ekvation att lösa. De arbetssökande rustas med utbildningar,
praktik och subventionerade anställningar. Arbetsgivarna å sin sida sänker kraven på
utbildning och yrkeserfarenhet, låter anställda studera på arbetstid och utbildar internt för att hantera kompetensbristen. Kompetensförsörjningen är ett reellt problem, särskilt som stora pensionsavgångar och generationsväxling på arbetsmarknaden pågår.

1.1

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar

Gynnsamt konjunkturläge, högt kapacitetsutnyttjande och positiva anställningsplaner medverkar till att sysselsättningen i länet beräknas ha ökat med 1 400 personer
eller 1,1 procent 2018 och ytterligare 600 personer eller 0,5 procent 2019. Samtidigt
förutspås arbetslösheten minska med 1 400 personer i år och 400 personer nästa år.
Det ger en relativ arbetslöshet om 9,0 procent i slutet av 2019. Utvecklingen hade
kunnat bli än mer positiv utveckling om matchningen mellan inskrivna arbetslösa
och arbetsgivarnas behov fungerade bättre.
Gävleborgs län har lyckats väl med att låta nyanlända och långtidsarbetslösa arbeta
inom ramen för främst extratjänster. I prognosen måste dock hänsyn tas till att
många av dessa förutspås komma tillbaka som inskrivna arbetslösa det närmaste
året.

1.2

Högst arbetslöshet bland lågutbildade och utrikes födda

Arbetslösheten är högre i länet än i riket i samtliga grupper. Högst arbetslöshet och
störst skillnad mot riket finns bland utrikes födda samt bland högst förgymnasialt utbildade. Samtidigt är det också i de här grupperna som arbetslösheten minskar mest.
Fortsatta insatser krävs för att ytterligare sänka arbetslösheten bland förgymnasialt
utbildade och utrikes födda och därmed även sänka arbetslösheten totalt.
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1.3

Fortsatta utmaningar för länets arbetsmarknad

Matchningen till arbete och utbildning
Bristen på kompetens är en ständig utmaning. Däremot har Gävleborg förhållandevis
många inskrivna arbetslösa, vilket visar att arbetskraften finns, men att den inte motsvarar arbetsgivarnas behov. Att matcha inskrivna arbetslösa till arbete eller till utbildning som leder till arbete är ett ansvar inte bara för Arbetsförmedlingen utan för
såväl arbetsgivare som politiker, utbildningsanordnare och invånare i länet. Med
minskande befolkning i arbetsför ålder är länet beroende av att alla som kan arbeta
också får möjlighet att göra det.

Tillvarata arbetskraftsreserven – de utrikes födda
Den inrikes födda befolkningen i yrkesför ålder minskar, medan den utrikes födda
befolkningen i samma åldersgrupp ökar. Samtidigt är skillnaden i utbildningsnivå
stor mellan inrikes- och utrikes födda samt mellan länets befolkning och rikets. Att
tillvarata den arbetskraftsreserv som de utrikes födda utgör är något av en ödesfråga i
länet. Vi får allt fler äldre i länet, pensionsavgångarna är stora och vårdbehoven ökar.
En förutsättning för att lyckas med den till synes omöjliga ekvationen är att tillvarata
de utrikes födda.

Centraliseringen av arbetskraft
När det gäller den del av befolkningen som är i arbetsför ålder växer den enligt prognos mer i storstadslänen än i andra län. Vid en första anblick ser Gävleborgs län ut
att tillhöra ett av de län där befolkningen i arbetsför ålder kommer att öka, visserligen
i liten omfattning, men ändå positivt. Vid närmare granskning visar det sig dock att i
åtta av länets kommuner kommer befolkningen i åldern 16-64 år att minska medan
befolkningen i åldern 65 år och uppåt ökar i samtliga kommuner. Endast Gävle med
grannkommunen Sandviken växer befolkningsmässigt i åldrarna 16-64 år. Det är
också Gävle som har den mest välutbildade befolkningen i yrkesför ålder. Centraliseringen av arbetskraft och kompetens är en utmaning att hantera. Avstånden är
stora och pendling inte alltid ett realistiskt alternativ för de kommuner som ligger
långt ifrån Gävle. Den utveckling som gynnar Gävle – hur kan den också bidra till utveckling i kommuner som Ovanåker och Ljusdal?
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2

Konjunkturläget fortsatt gott

2.1

Tillväxten svagare, men inte svag

Den globala konjunkturutvecklingen är positiv och aktiviteten i världsekonomin fortsatt hög. USA har den lägsta arbetslösheten sedan slutet av sextiotalet, sysselsättningen ökar och resursutnyttjandet är högt. Även i Europa och Sverige är resursutnyttjandet högt och arbetslösheten sjunker.
Världshandeln ökar dock inte i samma takt som tidigare och allt fler tecken visar att
den globala tillväxten börjat bromsa in. Särskilt tydlig är avmattningen i euroområdet.
Bland andra Riksbanken konstaterar att ökade risker i omvärlden, såsom intensifierad
handelskonflikt mellan USA och Kina, Brexit samt svaga offentliga finanser i flera EUländer, kan påverka Sveriges finansiella stabilitet.1 På grund av kompetensbrist är möjligheterna att rekrytera begränsade i USA, i Europa och i Sverige.
I höstens prognosintervjuer har de svenska arbetsgivarna stora anställningsplaner, något som indikerar fortsatt jobbtillväxt. Bristen på arbetskraft är fortsatt hög. Förändringarna i arbetslöshet beräknas bli små under 2018 och 2019, med en lägstanivå i riket
2018.

2.2

Positiva förväntningar i Gävleborg

Gävleborgs län är ett av få län där efterfrågeindikatorn är starkare än förra hösten.
Prognosintervjuerna visar en stark tilltro till ökad efterfrågan hos länets företag inom
alla branscher och också ett högt kapacitetsutnyttjande.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för
näringslivet i Gävleborgs län
Mycket svagare än normalt

Normalt

Mycket starkare än normalt

Index
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

1

Riksbanken, Finansiell stabilitetsrapport 2018:2
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Kapacitetsutnyttjandet är högt och hälften av arbetsgivarna kan öka produktionen
med högst fem procent utan att nyanställa. Samtidigt är bristen på arbetskraft stor.
Även om det är positivt med höga förväntningar bör vikande efterfrågekurva i riket
samt i de flesta andra län, tillsammans med exempelvis Konjunkturinstitutets bedömningar om bromsad BNP-tillväxt nästa år, fungera som en varningsklocka om ett
avtagande stämningsläge framöver. Det finns också spridda signaler i länet att efterfrågan planar ut, men på en hög nivå.
Samtliga branscher är positiva när det gäller ökad efterfrågan, detta från ett redan
mycket högt läge, där det knappast borde vara möjligt att förvänta sig ytterligare ökning. De som inte väntar ökad efterfrågan tror annars på oförändrad efterfrågan på
en redan hög nivå. Endast en minoritet av de intervjuade arbetsgivarna väntar sig
minskad efterfrågan.
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3

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet

Antalet sysselsatta ökar
Sysselsättningsutvecklingen i länet har varit positiv under flera år och väntas fortsätta under 2019. Företagen har höga förväntningar på ökad efterfrågan och mer än
en tredjedel av de privata arbetsgivarna vill rekrytera inom ett år.
Den prognosticerade ökningen är 1400 personer 2018 och ytterligare 600 år 2019.
Det är för länet en hög prognosticerad ökning 2018, men i denna prognos ingår även
subventionerade tjänster där Gävleborg har haft en stark utveckling i ett par års tid.

Sysselsatta* 16-64 år i Gävleborgs län
Antal

prognos för 2018 - 2019

126 000
124 000
122 000
120 000
118 000
116 000
114 000
112 000

*Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Om arbetsgivarna i högre utsträckning fick tag på den kompetens de söker skulle
sysselsättningen kunna öka ännu mer. Fullständig gymnasieutbildning, yrkesutbildning, körkort och språkkunskaper är kompetenser som efterfrågas, liksom social
kompetens och gärna yrkeserfarenhet. Många arbetsgivare söker även personal med
högskoleutbildning eller specialistkunskaper förvärvade på andra sätt.

Arbetslösheten minskar
Efter att i många år ha toppat arbetslöshetsstatistiken blev 2018 året då Gävleborg
lämnade den ledande positionen. Konjunkturen har bidragit till att behovet av arbetskraft har ökat, liksom de rätt omfattande pensionsavgångarna. Ett nära samarbete
med regionen, kommunerna, utbildningsanordnare och andra arbetsgivare i länet har
bidragit till att bättre rusta inskrivna arbetslösa till behoven på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har å sin sida sänkt kraven på utbildning och yrkeserfarenhet. Subventionerade anställningar, särskilt de så kallade extratjänsterna inom offentlig sektor,
bidrar också till minskad arbetslöshet. Dessa anställningar är viktiga för att ge personer som står långt från arbetsmarknaden tillträde till den. Många sysselsatta i subventionerade anställningar återkommer dock som arbetssökande.
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Skillnaderna i arbetslöshet är stora mellan inrikes respektive utrikes födda. Mer än
hälften av de inskrivna arbetslösa är utrikes födda. Inrikes födda lämnar i högre utsträckning arbetslöshet för osubventionerade jobb, medan utrikes födda i går till subventionerade anställningar.
Det bör dock finnas utrymme att ytterligare öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Nästan 3000 av de drygt 12 000 inskrivna är inrikes födda, har minst
gymnasial utbildning och ingen funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
Därutöver finns 2 500 inskrivna utrikes födda som har minst gymnasieutbildning och
ingen funktionsnedsättning.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i
Gävleborgs län
Antal

prognos för kv4 2018 och kv4 2019

20 000
18 000

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000

6 000
4 000
2 000
0
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten i länet väntas fortsätta sjunka under nästa år, men då nå sin lägstanivå. Många sysselsatta i extratjänster bedöms då återkomma som inskrivna arbetslösa. Den relativa arbetslösheten prognosticeras till 9,0 procent fjärde kvartalet 2019.

Stora regionala skillnader
I relation till de flesta andra län väntas Gävleborg ha en tämligen svag sysselsättningsökning mellan 2018 och 2019. Utvecklingen har varit högre innan dess och en avmattning i ökningen är realistisk att vänta. Kompetensbristen är kanske det mest avgörande
skälet till detta.
Gävleborg har länge tillhört de fyra län som har högst arbetslöshet i landet. En jämförelse med det närliggande och också industritunga länet Västernorrland visar att arbetslöshetsnivån där väntas bli närmare två procentenheter lägre än i Gävleborg. Dalarna och Uppsala län väntas ha omkring 3,5 procentenheter lägre arbetslöshet. Näringslivsstrukturen ser dock annorlunda ut i de två sistnämnda länen, med fler serviceyrken i delar av Dalarna och många högutbildade samt närheten till Stockholmsregionen i Uppsala län. Den till Gävleborg angränsande upplandskommunen Älvkarleby brukar däremot ha en arbetslöshet som är högre än snittet för Gävleborgs län.
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2018 och kvartal 4 2019

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som
andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2019

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
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Värmland

AC

Västerbotten

H
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T

Örebro

BD

Norrbotten
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Efterfrågan på arbetskraft

Mer än fyra av tio av länets privata arbetsgivare planerar utöka sin personalstyrka det
närmaste året. Bland byggföretag, information och kommunikation samt företagstjänster vill fler än 60 procent av arbetsgivarna utöka personalstyrkan.

Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin
personalstyrka på ett års sikt i Gävleborgs län
Nettotal
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Gävleborgs län

Riket

Genomsnitt Gävleborgs län

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Samtidigt är bristen på arbetskraft större än någonsin då 43 procent av de privata arbetsgivarna upplevt brist vid rekrytering. Störst upplevs bristen vara inom personliga
tjänster samt inom byggverksamhet.

Brist på arbetskraft i Gävleborgs län,
privata arbetsgivare
Gävleborgs län

Riket

Genomsnitt Gävleborgs län

Andel
50
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10
5
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Än högre är bristen på arbetskraft bland offentliga arbetsgivare, där drygt hälften av
dem har upplevt brist vid rekrytering. Bristen upplevs dock inte vara lika alarmerande som de senaste åren. Det är delvis avhängigt av budgetbegränsningar. Det reella behovet av exempelvis undersköterskor kan vara stort, men den kommunala budgeten sätter stopp för alltför omfattande rekryteringar.

Brist på arbetskraft i Gävleborgs län,
offentliga arbetsgivare
Gävleborgs län
70

Riket

Genomsnitt Gävleborgs län

Andel

60
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40
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20
10
0

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

En annan anledning till förhållandevis lägre brist är att lågutbildad personal har avlastat dem med utbildning. Vårdbiträden och barnskötare har tagit vid när undersköterskor och förskollärare inte räckt till. Ytterligare en orsak som nämnts i höstens intervjuer är att extratjänsterna i offentlig sektor bidragit till att avlasta ordinarie personal. Det går heller inte att utesluta att bristen på arbetskraft blivit ett nytt ”normalläge” på arbetsmarknaden.
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5

Näringsgrenar

Gävleborg är ett industritungt län. Förväntningarna i länet är höga (se avsnitt 2) och
sysselsättningen förväntas öka inom framförallt bygg och flera underbranscher till privata tjänster. En begränsande faktor är dock bristen på utbildad arbetskraft.

Antal förvärvsarbetande* efter näringsgren
och kön i Gävleborgs län 2016
kvinnor

män

Vård och omsorg
Industri
Finansiell verksamhet och…
Handel
Utbildning
Byggverksamhet
Offentlig förvaltning
Transport
Personliga och kulturella tjänster
Hotell och restauranger
Jord- och skogsbruk
Information och kommunikation
0

5 000

10 000

15 000

20 000

*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.

5.1

Jord- och skogsbruk

25 000

Antal

Stark internationell konjunktur

Jord- och skogsbrukssektorn sysselsätter ungefär
2700 personer eller två procent i länet. Könsfördelningen är ojämn.

Tillfälligt ökat behov av arbetskraft till följd av skogsbränder
Oförändrad sysselsättning

väl.2

Svensk skogsindustri har utvecklats
Förväntningarna är höga, med stark internationell konjunktur.
Jordbrukssektorn är stabil och inte lika konjunkturkänslig som andra branscher.
Delar av länet drabbades hårt av sommarens skogsbränder, något som riskerade få
effekter även för den industri som är beroende av trävirke för sin produktion. Torkan
och bränderna har inte bidragit till sänkta förväntningar på efterfrågan – tvärtom.
Samtliga intervjuade företagare tror på ökad eller oförändrad efterfrågan. Under sensommaren och hösten har det krävts mer arbetskraft än vanligt för att ta tillvara virket. Våren 2019 kommer personal behövas för röjningsarbete. Höstens intervjuer visade att det bland annat saknas förare av maskiner, skogsarbetare samt specialister
och rådgivare inom skogsbruk. Bortsett från tillfälliga förstärkningar av arbetskraften
till följd av bränderna beräknas antalet sysselsatta inom jord-och skogsbruk förbli
oförändrat.

2

Skogsindustrierna Kvartalsrapport Så går det för skogsindustrin nr 3 2018
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5.2

Positivt stämningsläge

Industri

Högt kapacitetsutnyttjande
Sex av länets tio kommuner har en högre andel förvärvsarbetande inom industrin än vad riket har. De
Oförändrad sysselsättning
största industrikommunerna är Sandviken, Ovanåker
och Hofors. Drygt 20 000 personer arbetar i länets industrier, varav 80 procent är män. En fjärdedel av de anställda är över 55 år.

Andel förvärvsarbetande* inom industrin per kommun i
Gävleborgs län 2016
45
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35
30
25
20
15
10
5
0

Riket

Andel

Gävleborgs län

*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Bristen på arbetskraft är stor. Det saknas mekaniker, operatörer, montörer, fordonsreparatörer, CNC-operatörer, ingenjörer osv. Som en följd av bristen sänker arbetsgivare kraven på utbildning och erfarenhet, de internutbildar och hyr in personal. Befintlig personal får arbeta mer.

Förväntningsläget inom industrin för kommande sex
månader i Gävleborgs län
Gävleborgs län

Riket

Genomsnitt Gävleborgs län

Nettotal
60
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0
-10

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Länets industri går bra. Hälften av de intervjuade industriföretagen tror på en fortsatt
ökad efterfrågan, trots en redan lång period av positiva förväntningar. Det har dock
kommit signaler om viss avmattning.
Kapacitetsutnyttjandet i svensk industri ligger enligt Konjunkturinstitutet på en historiskt hög nivå. I Gävleborgs län kan hälften av arbetsgivarna öka produktionen
med högst fem procent utan att behöva nyanställa.
En del arbetsgivare bedömer att antalet anställda kommer att öka under nästa år och
många är mer optimistiska till fler anställda på några års sikt. Det har samtidigt kmit
flera varsel under året och bristen på arbetskraft ökar. Det finns en påtaglig oro för
kompetensförsörjningen när allt färre unga går yrkesinriktade gymnasieprogram.
Prognosen är att antalet anställda förblir oförändrad, möjligen öka något.

5.3

Byggverksamhet

Antalet anställda inom byggbranschen har de senaste
åren varit drygt 10 000. Endast sju procent av dessa är
kvinnor. Nära en femtedel av de sysselsatta inom byggverksamhet är över 55 år.

Fortsatt högt konjunkturläge
Stort behov av arbetskraft
Ökad sysselsättning

Andel förvärvsarbetande* inom byggverksamhet
per kommun i Gävleborgs län 2016
14

Andel

Riket

Gävleborgs län

12
10
8

6
4
2
0

*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Bristen på arbetskraft har länge varit stor. Den senaste tiden har företag börjat ta personal från varandra, något som inte varit så tydligt tidigare. I och med att byggbranschen mattats av något i riket har en del av dem som pendlat ut från länet kommit
tillbaka. Byggföretagen tar även in utländsk arbetskraft. Två tredjedelar av företagen
räknar med fler sysselsatta inom fem år.
Den avmattning inom byggverksamhet som kan skönjas i riket, har inte nått Gävleborg. Uppdragen avser såväl byggnationer som anläggningssidan. Graden av optimism varierar dock mellan olika delar av länet, men totalt sett är stämningsläget
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mycket gott. Även Sveriges Byggindustrier prognosticerar en ökning i byggandet av
bostäder och lokaler och en oförändrad nivå på anläggningsbyggande.3

Förväntningsläget inom byggverksamhet för
kommande sex månader i Gävleborgs län
Nettotal

Gävleborgs län

Riket

Genomsnitt Gävleborgs län

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Förutsatt att företagen får tag på den arbetskraft de behöver förväntas antalet sysselsatta i byggsektorn öka under 2019.

5.4

Privata tjänster

Privata tjänster sysselsätter ungefär 47 000 personer
eller 35 procent av arbetskraften i länet. Det är en låg
Högt förväntningsläge
andel jämfört med riket. Sektorn utgör en större del
Akut brist på arbetskraft
av arbetsmarknaden i större kommuner än i mindre,
inom transportsektorn
så även i Gävleborgs län. Höga inkomster, fler välutÖkad sysselsättning
bildade och yngre är gynnsamt för utvecklingen av
privata tjänster. I Gävle kommun är drygt 40 procent
sysselsatta i privata tjänster, i Hofors kommun endast
20 procent. Eftersom Gävle kommun är stor höjer den länssnittet för branschen.
Inom privata tjänster finns såväl högutbildade som lågutbildade. Till de privata tjänsterna räknas underbranscherna handel, transport, information och kommunikation,
finansiell verksamhet och företagstjänster, kulturella och privata tjänster samt hotell
och restaurang. Flest sysselsatta finns inom handel samt inom finansiell verksamhet
och företagstjänster.
Även vård och omsorg samt utbildning ryms inom privata tjänster. I denna prognosrapport behandlas dock dessa branscher inom ramen för offentliga tjänster.

3

Sveriges byggindustrier (https://prognos.sverigesbyggindustrier.se/gavleborg/totalt, 2018-11-14)
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Andel förvärvsarbetande* inom privata tjänster per
kommun i Gävleborgs län 2016
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Andel

Riket

Gävleborgs län

*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Efterfrågeläget inom privata tjänster är oförändrat positivt. De högsta förväntningarna finns inom personliga tjänster samt inom företagstjänster. Högkonjunkturen
medför en fortsatt hög efterfrågan på varor och tjänster. Totalt väntas antalet sysselsatta inom privata tjänster öka under 2019.

Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande
sex månader i Gävleborgs län
Nettotal

Gävleborgs län

Riket

Genomsnitt Gävleborgs län

70
60
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40
30
20
10
0

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Handeln sysselsätter ungefär 11 500 personer i länet. De anställda är relativt unga,
fyra av tio yngre än 35 år och endast 15 procent som är 55 år eller äldre. Många får
sitt första jobb inom just handeln och könsfördelningen är jämn.
Länets handelsföretag har övervägande positiva förväntningar på efterfrågan det
närmaste året. Samtidigt tror en större andel än tidigare på minskad efterfrågan.
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Konkurrensen från näthandeln tilltar, liksom trenden att flytta butiker till handelsområden. Nedlagda butiker i centrum utgör ett hot även mot caféer och restauranger,
som är beroende av levande centrumkärnor för sitt kundunderlag.
Personalomsättningen är hög och handeln har ett ständigt rekryteringsbehov. En
tredjedel av företagen har upplevt brist på arbetskraft. Många menar att det finns arbetssökande, men att social kompetens, språkkunskaper och andra generella kompetenser saknas. Butikssäljare med fackkunskaper är särskilt efterfrågade.
Antalet anställda inom handel väntas förbli oförändrat.
Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster är också en
bransch där många unga får sitt första arbete. Bland annat obekväma arbetstider och
svårigheter att få heltidsanställningar gör personalomsättningen hög. De intervjuade
företagen ser positivt på efterfrågeutvecklingen.
Nästan hälften av arbetsgivarna har upplevt brist på kompetens. Särskilt kockar, men
också personal med erfarenhet, servicekänsla och körkort efterfrågas. Behoven varierar inom länet. Antalet anställda väntas öka något inom just personliga tjänster.
Finansiell verksamhet och företagstjänster har riktigt höga förväntningar inför 2019. Utvecklingen mot ökad specialisering och köp av konsulttjänster samt effekterna av bemanningsbranschens utveckling gynnar företagstjänsterna, där antalet
sysselsatta förväntas öka.
Anställningsplanerna på bland annat städare, kundtjänstpersonal samt lager- och
terminalpersonal är höga. Bristen på arbetskraft är stor, särskilt på städare med körkort. På fem års sikt efterfrågas bland annat fastighetsskötare samt ingenjörer och
tekniker inom bygg och anläggning.
Transportsektorn är i akut behov av lastbilsförare. Förväntningarna är övervägande positiva och kapacitetsutnyttjandet högt. Sex av tio arbetsgivare inom transport kan öka produktionen med högst 5 procent utan att nyanställa.
Inom länets transportsektor arbetar nära 6000 personer. Endast en femtedel är kvinnor. Var fjärde anställd inom transport är över 55 år gammal, vilket innebär rejäla
pensionsavgångar framöver.
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) uppskattar i sin trendindikator
att länet saknar minst 140 lastbilsförare det närmaste halvåret. På tio års sikt behövs
50 000 nya förare i Sverige. Nära hälften av arbetsgivarna i höstens prognosintervjuer har uppgett att de inte lyckats rekrytera och fyra av tio har sänkt kraven på yrkeserfarenhet. Främst saknas erfarna förare med yrkeskompetensbevis och utbildning i exempelvis transporter av farligt gods. Undersökningen har gett exempel på
företag som lagt ned sin verksamhet på grund av arbetskraftsbrist. Bristen på arbetskraft gör att branschen inte kan utvecklas i den takt den efterfrågas.
Prognosen är att antalet anställda inom transportsektorn ökar, dock inte i den omfattning den skulle göra om det fanns tillgång till efterfrågad kompetens.
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Information och kommunikation är en liten bransch i länet med sina drygt
2000 anställda. Förväntningarna är fortsatt höga, liksom bristen på utbildad arbetskraft. Det får till följd att personalen arbetar mycket övertid. Systemutvecklare, programmerare samt support- och helpdesktekniker är några exempel på bristyrken.
Högskoleutbildning är grunden för många yrken och arbetsgivarna ser gärna att den
formella utbildningen kompletteras med social kompetens och förmåga att pedagogiskt förklara tekniska sammanhang. Företagen är ibland även öppna att ta in personer som saknar formell högskoleutbildning, men som har förståelse för och färdigheter inom webb och programmering. Sysselsättningen beräknas öka under 2019.

5.5

Offentliga tjänster

Offentliga tjänster är den största branschen och den sektor
Pensionsavgångar pågår
där andelen sysselsatta är mest jämn över länets kommuStor brist på kompetens
ner. Gävleborgs län har en högre andel sysselsatta inom offentliga tjänster än vad landet som helhet har. Endast de tre
Oförändrad sysselsättning
kommuner som utmärker sig genom hög andel förvärvsarbetande inom industrin har en lägre andel sysselsatta i offentliga tjänster än genomsnittet för riket. Könsfördelningen är ojämn med mer än
tre fjärdedelar kvinnor. Var fjärde anställd är över 55 år.

Andel förvärvsarbetande* inom offentliga tjänster
Riket

Gävleborgs län
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Inom offentliga tjänster är vård och omsorg samt utbildning störst. Bristen på arbetskraft inom just dessa områden är kritisk samtidigt som stora pensionsavgångar pågår
sedan flera år tillbaka. Det behövs stora volymer undersköterskor och lärare, men
också sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker och
flera andra yrken.
Även om bristen är stor, inte minst med tanke på de volymer av utbildad personal
som saknas, upplever inte arbetsgivarna den som fullt lika påtaglig som tidigare, se
även avsnitt 4. Vårdbiträden och barnskötare får i större utsträckning arbete när det
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saknas undersköterskor och förskollärare. Migrationsverket har lagt ned verksamhet,
vilket frigjort arbetskraft till annan verksamhet. De i länet talrika extratjänsterna
uppges också ha bidragit till ”fler händer” i exempelvis vården samt utgör också rekryteringsbas för framtida vårdbiträden och undersköterskor.
Goda exempel finns på offentliga arbetsgivare som tagit tag i bristen genom att uppmuntra vårdbiträden till vidareutbildning och genom att erbjuda längre anställningar
än enbart över sommaren för nyutexaminerade undersköterskor.
Antalet sysselsatta i sektorn beräknas inte förändras nämnvärt under 2019. Behoven
är stora, men bristen på utbildad arbetskraft, liksom budgetbegränsningar, gör det
inte rimligt att anta att någon större sysselsättningsförändring kommer att ske. Ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar kommer dock att göras.
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6

Befolkning och arbetskraft

Utbudet av arbetskraft består av den del av befolkningen som vill och kan arbeta.
Dessa kan i sin tur delas upp i de som har ett arbete och de som inte har ett arbete,
det vill säga den outnyttjade arbetskraften. Dit hör inskrivna arbetslösa.
Arbetskraftsutbudet brukar följa konjunkturläget, vilket innebär att fler personer söker sig till arbetsmarknaden när det är högkonjunktur. Arbetskraftsutbudet påverkas
även av befolkningsutvecklingen, pendling, sjukskrivningar och antalet studerande.

6.1

Länets befolkning ökar

Vid årsskiftet 2017/18 uppgick länets befolkning till 285 600 personer. De senaste
årtiondena har antalet äldre ökat medan antalet i yrkesför ålder har minskat. Jämfört
med femtio år tillbaka är den totala befolkningsutvecklingen i länet negativ. Skillnaderna är dock stora mellan olika kommuner.
Det tillskott av utrikes födda personer i yrkesför ålder som kommit länet och landet
till del de senaste åren är mycket viktiga för att lindra effekterna av den åldrande inrikes födda befolkningen, se även fördjupningsavsnittet senare i detta kapitel.

6.2

Arbetskraften ökar något

Arbetsförmedlingen gör prognos över de som är antingen sysselsatta eller inskrivna
som arbetslösa och som är i åldern 16–64 år, den så kallade registerbaserade arbetskraften. År 2017 bestod den registerbaserade arbetskraften av ungefär 136 000 personer. Den antas ha ökat något under 2018 och öka ytterligare lite under 2019.

Sysselsättningsgraden lägre i länet än i riket
Sverige har Europas högsta sysselsättningsgrad, det vill säga andelen förvärvsarbetande av befolkningen i aktuell åldersgrupp. I Gävleborg är sysselsättningsgraden lite
lägre än i riket. Särskilt tydlig är skillnaden bland utrikes födda, där snittet för riket
är mer än tio procentenheter större än i länet. Det bör finnas utrymme att höja sysselsättningsgraden i länet bland enskilda grupper och därmed också totalt.

Goda pendlingsmöjligheter en förutsättning för arbete
Arbetspendlingen såväl inom länet som till och från länet är viktig. Omkring 7 700
personer pendlar in till länet och 10 200 personer ut från länet. Utpendlingen till
andra län har ökat mer än vad inpendlingen till länet har gjort. De flesta pendlare
kommer från Uppsala län, följt av Stockholms, Dalarnas och Västernorrlands län. Utpendlingen sker främst till Stockholms län.
Pendlingen inom länet omfattar 17 000 personer. Mer än hälften av dessa reser mellan Gävle och Sandviken eller vice versa.
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6.3

Utanför arbetskraften

Låg utbildningsnivå och allt färre studerande
Utbildningsnivån är generellt låg i länet. Särskilt tydligt är detta bland utrikes födda
där 29 procent av befolkningen i länet, men endast 19 procent i riket har förgymnasial utbildning.4 Motsvarande andel för inrikes född befolkning är 11 procent i länet
och 9 procent i riket. Samtidigt är nivån på eftergymnasialt utbildade densamma för
inrikes respektive utrikes födda, men lägre än i riket för båda grupperna.
En större andel niondeklassare än i riket saknar behörighet till gymnasiet.5 Av länets
gymnasieelever går hälften på ett studieförberedande program, en tredjedel yrkesförberedande program och en femtedel på introduktionsprogram.6
Övergångsfrekvensen från gymnasieskolan till högre studier är bland de lägre i landet. Närheten till Högskolan i Gävle samt för norra Hälsingland till Mittuniversitetet
bör bidra till att göra övergångsfrekvensen högre än den annars skulle ha varit. I
kommuner där en hög andel av invånarna har eftergymnasial utbildning förväntas en
högre andel ungdomar påbörja högre studier.7 Andelen eftergymnasialt utbildade är
också väsentligt högre i Gävle kommun än i länets övriga kommuner.
När det är lätt att få arbete tenderar antalet högskolestudenter bli färre.8 Det visserligen positivt att unga får arbete. I ett län med låg utbildningsnivå är dock utbildning
nödvändig för att hantera kompetensbristerna och för fortsatt tillväxt.

Ohälsotalet minskar men är högt jämfört med riket
Ohälsotalet, det vill säga Försäkringskassans mått på antalet utbetalda nettodagar av
sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning, har
minskat, men är ändå ett av landets högsta. Kvinnor har högre ohälsotal än män, något som antas vara en följd av könssegregerad arbetsmarknad och kvinnors generellt
större ansvar för hem och barn.9
Sjukfrånvaron (som ingår i ohälsotalet) är enligt Försäkringskassan högst inom vård,
omsorg och sociala tjänster samt inom bygg- och transportbranscherna Sjukfrånvaron är lägre i branscher med kvalificerad tjänsteproduktion.10 I Gävleborgs län finns
en förhållandevis hög andel sysselsatta inom de branscher som i högre grad drabbas
av sjukskrivningar.

Uppgiften avser åldern 25-64 år, SCB 2017
Uppgifter från SCB
6 Region Gävleborg (2018) Gävleborgare i utbildning
7 Se t ex UKÄ:s årsrapport 2017
8 Se t ex UHR rapport https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2018/antagning-till-hogre-utbildning-hostterminen-2018---statistik-i-samband-....pdf
9 Se exempelvis Försäkringskassan (2018): Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018
10 Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 2018:2): Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad
4
5
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6.4

Fördjupning: Befolkningsutvecklingen

Vad händer med arbetskraften till 2025?
Mellan 2010 och 2017 ökade antalet personer i yrkesaktiv ålder med drygt 200 000
personer i Sverige. Fram till år 2025 kommer den yrkesaktiva befolkningen att öka
med ytterligare 325 000 personer eller drygt 5 procent. Ökningen består uteslutande av utrikes födda personer. Merparten av befolkningsökningen i yrkesaktiva
åldrar sker i storstadsregionerna. I Gävleborgs län blir befolkningsökningen i yrkesaktiv ålder tämligen modest, medan antalet äldre ökar desto mer.

Störst befolkningsökning i storstadsregionerna
Sveriges totala befolkning har under åren 2010-2017 ökat med drygt 700 000 personer, varav 200 000 i yrkesför ålder, 16-64 år. Enligt befolkningsprognosen väntas
denna åldersgrupp öka med ytterligare 325 000 personer eller 5,2 procent fram till
2025. Ökningen väntas bli fortsatt ojämnt fördelad över landet, med en stark fördel
för främst storstadsregionerna och andra större städer.
I landsbygdskommuner och kommuner med mindre än 15 000 invånare bedöms däremot antalet personer i yrkesaktiv ålder minska. För övriga kommungrupper förblir
antalet i de arbetsaktiva åldrarna i stort sett oförändrad fram till 2025. Ökningen utgörs enbart av utrikes födda personer.

Länets befolkning ökar, men mest bland äldre
Mellan 2010 och 2017 har den totala befolkningen ökat med drygt 9 000 personer i
Gävleborgs län. Under samma period har befolkningen i yrkesaktiv ålder (16-64 år)
minskat med nästan 3 700 personer, medan befolkningen över 65 år ökat med drygt
8 400 personer.
Mellan 2018 och 2025 prognosticeras däremot även den yrkesaktiva befolkningen att
öka med cirka 1 700 personer. Ökningen kommer enbart att ske i Gävle och Sandvikens kommuner och består uteslutande av utrikes födda. I länets övriga kommuner
beräknas däremot den yrkesaktiva befolkningen minska med någon och i de flesta fall
flera procent. Antalet utrikesfödda ökar i samtliga kommuner och lindrar därmed den
totala minskningen av personer i åldern 16-64 år. Under samma tidsperiod kommer
antalet äldre, 65 år och uppåt, att öka med drygt 4000 personer.
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Utan de utrikes födda skulle befolkningen i åldern 16-64 år och därmed även arbetskraften, minska rejält i Gävleborgs län. De utrikes födda står för en ökning om 7 800
personer i åldersgruppen samtidigt som de inrikes födda i samma ålder antas minska
med drygt 6000 personer, se tabell nedan.
Kommun

Förändring antal
16-64 år

Gävle
Ockelbo
Hofors
Sandviken
Hudiksvall
Nordanstig
Ovanåker
Ljusdal
Söderhamn
Bollnäs
Länet
Riket

2 942
-87
-155
859
-340
-96
-219
-287
-754
-129
1 734
325 000

%

Inrikesfödda

4,7%
-2,6%
-2,8%
3,7%
-1,6%
-1,8%
-3,4%
-2,7%
-5,2%
-0,8%
1,0%
5,2%

-677
-307
-289
-918
-761
-210
-393
-618
-1 071
-848
-6 092
15 900
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%
-1,4%
-11,2%
-6,2%
-5,1%
-4,0%
-4,6%
-6,8%
-6,8%
-8,8%
-6,6%
-4,3%
0,3%

Utrikesfödda
3 620
220
134
1 778
422
114
174
330
317
719
7 826
309 000

%
30%
34%
14%
34%
16%
18%
23%
20%
14%
27%
27%
21%
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Tidigare analyser bekräftar problemet med den minskade arbetskraften och att en
nettoinvandring är nödvändig för att skapa förutsättningar för en god utveckling av
sysselsättningen.11

Allvarliga konsekvenser när arbetskraften krymper
Konsekvenserna av att arbetskraften krymper samtidigt som tillgänglig arbetskraft
saknar efterfrågad kompetens visar sig tydligt i Arbetsförmedlingens undersökning.
En stor del av arbetsgivarna upplever brist när de ska rekrytera. Störst är bristen
inom vård, skola och omsorg. Effekterna av det hämmar såväl kvaliteten i välfärden
som tillväxten i länets företag, något som uppmärksammats i arbetsmarknadsprognoserna de senaste åren. Till detta kommer ett växande antal äldre, vilket medför
ökade behov av vård och omsorg.
Gävleborgs län konkurrerar om arbetskraften med de flesta andra län, varav de flesta
är i samma situation.

Ökad sysselsättning och fler arbetade timmar en förutsättning
Andelen sysselsatta eller sysselsättningsgraden är i länet knappt 78 procent12, något
lägre än i riket. Den är betydligt högre bland inrikes födda (nära 83 procent) än bland
utrikesfödda (knappt 50 procent). Det finns en marginell skillnad mellan inrikes
födda män och kvinnor. Samma marginella skillnad gäller även för utrikesfödda män
och kvinnor i länet. Däremot finns en betydande skillnad mellan könen när det gäller
antalet arbetade timmar.13
Den lägre sysselsättningsgraden bland utrikesfödda är en följd av lägre utbildningsnivå, bristande språkkunskaper och avsaknad av nätverk. En stor del av denna grupp
behöver matchas mot utbildningar och andra åtgärder som leder till ett jobb och
skyndar på integrationen.
Utöver ökad sysselsättningsgrad kan antalet arbetade timmar öka för både för inrikes
och utrikes födda, bland annat genom att deltidstjänster utökas till heltid. Att på sikt
bryta den könssegregerade arbetsmarknaden genom att välja utbildning och yrke
oavsett kön torde också leda till en mer flexibel arbetsmarknad.
Att bättre tillvarata äldres kompetens och förmå de som vill och orkar arbeta längre
upp i åldern åtminstone på deltid. I Gävleborgs län, liksom i många andra län, är
äldre och utrikes födda de två grupper som ökar, medan inrikes födda i yrkesaktiv ålder minskar. Det är därför oerhört viktigt att tillvarata den arbetskraft som finns tillgänglig.

11 Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – utmaningar för morgondagens arbetsmarknad,
http://www.arbetsformedlingen.se/Om–oss/Var–verksamhet/Rapporter/Ovriga/2015–04–10–Nettoinvandring–sysselsattning–och–arbetskraft–––utmaningar–for–morgondagens–arbetsmarknad.html
12 Avser åldern 20-64 år
13 Se SCB:s arbetskraftsundersökningar
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7

Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

Gävleborg följer rikets utveckling, men ligger alltid några procentenheter högre än riket när det gäller andelen arbetslösa. Under många år har Gävleborg varit det län
som haft högst arbetslöshet i landet. Sedan något halvår tillbaka är så inte länge fallet, även om länet fortfarande är ett av de fyra län som har högst arbetslöshet.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Gävleborgs län
Gävleborgs län
18

Riket
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0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Arbetslösheten har under många månader minskat mest i Gävleborgs län. Högkonjunkturen och brist på arbetskraft bidrar till nedgången, men även anställningar med
stöd, särskilt så kallade extratjänster.

7.1

Högst arbetslöshet bland utrikes födda

Högst arbetslöshet i såväl landet som länet har utrikes födda och inskrivna med högst
förgymnasial utbildning. Ofta tillhör en arbetssökande båda dessa grupper.
Gävleborg som län har högre arbetslöshet än riket i samtliga grupper och särskilt
bland utrikes födda, förgymnasialt utbildade och ungdomar, se diagram nästa sida.
En orsak till skillnaderna mot riket är den förhållandevis lägre utbildningsnivån.
Arbetslösnivåerna varierar i landet när det gäller personer med förgymnasial utbildning. Enligt Arbetsförmedlingens nyligen publicerade rapport om arbetsmarknaden
för personer med kort utbildning14 samvarierar skillnaderna med den totala arbetslöshetsnivån för olika regioner.

14

Arbetsförmedlingen analys (2018:5): Perspektiv på arbetsmarknadsläget för personer med kort utbildning
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper i
genomsnitt av kv2 2018 och kv3 2018

Åldersgrupp Födelselandsgrupp
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB
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Län med stark arbetsmarknad och låg arbetslöshet för personer med längre utbildning har också lägre arbetslöshet bland korttidsutbildade. Den starka arbetsmarknaden bidrar till fler jobb inom servicetjänster, där kvalifikationskraven är lägre. Arbetsgivare i attraktiva regioner har även svårare att hitta utbildad arbetskraft, vilket
öppnar möjligheter för dem med kortare utbildning. Gävleborgs län räknas inte till en
sådan ”attraktiv” region som avses i rapporten, länet har också en högre andel förgymnasialt utbildade och relativt få ”enkla” jobb.
Av de utrikes födda har 58 procent högst förgymnasial utbildning (i riket 45 procent).
Bland de arbetslösa inrikes födda har 23 procent högst förgymnasial utbildning (i riket 19 procent).

7.2

Lång tid i arbetslöshet hämmar möjligheterna till jobb

De flesta inskrivna arbetssökande är inskrivna kortare tid än sex månader. Denna
grupp har stadigt minskat den senaste tioårsperioden. Antalet långtidsarbetslösa i mer
än två år har däremot ökat, även om en minskning kan skönjas de senaste månaderna.
Andelen långtidsarbetslösa i mer än två år utgör ungefär en fjärdedel av det totala antalet arbetssökande i länet.
Samtliga grupper, oavsett inskrivningstid, har minskat det senaste året (se diagram
nästa sida). Högkonjunkturen och bristen på arbetskraft är en viktig anledning till
detta. Extratjänsterna, som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa, har i hög
grad också bidragit till utvecklingen.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter
inskrivningstid i Gävleborgs län
Antal
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Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen

7.3

Inskrivna arbetslösa i utsatt ställning vänder nedåt

Några grupper av arbetslösa har svårare än andra att få arbete, de så kallade grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Dessa är utomeuropeiskt födda, personer med endast förgymnasial utbildning, personer i åldrarna 55-64 år samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Fram till finanskrisen för tio år sedan var antalet inskrivna arbetslösa i utsatt ställning ungefär lika många som de övriga. Därefter har antalet inskrivna i utsatt ställning ökat, medan övriga inskrivna minskat i jämn takt. Det senaste året har dock inskrivna i utsatt ställning också börjat minska. Särskilt bland de största grupperna, utomeuropeiskt födda och förgymnasialt utbildade är minskningen.

Antal

Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på
arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa i
Gävleborgs län
Utsatt ställning

Övriga inskrivna arbetslösa

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen

28

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018
Gävleborgs län

8

Utmaningar på länets arbetsmarknad

8.1

Matchningen till arbete och utbildning

Den övergripande utmaningen för länets arbetsmarknad just nu är bristen på arbetskraft, eller snarare bristen på rätt kompetens. Generationsväxling och högkonjunktur
bidrar till ökad efterfrågan på arbetskraft. Särskilt stor är bristen inom offentligt finansierad vård och omsorg samt inom utbildning. I privat sektor saknas bland annat
byggarbetskraft, ingenjörer och yrkesförare.
Kraven på olika kompetenser har inom många yrken ökat. Ny teknik, internationalisering och ökade avkastningskrav är några drivkrafter bakom utvecklingen. Den
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar finns inte bland inskrivna arbetslösa.
Matchningen till arbete och utbildning är en gemensam utmaning för Arbetsförmedlingen, för arbetsgivare som måste hitta nya och mer flexibla lösningar för sina
rekryteringsbehov, för utbildningsväsendet och för politiska beslutsfattare.
Kompetensförsörjning är så mycket mer än eftergymnasiala utbildningar. För det
första måste skolelever lämna grundskolan med godkända betyg. För de andra måste
de gå vidare till gymnasiet och lämna det med en fullständig utbildning. Därutöver
behöver dimensioneringen av gymnasieutbildningarna förbättras. Att en femtedel av
eleverna går till gymnasiets introduktionsprogram är problematiskt i ett län där arbetsgivare skriker efter gymnasieutbildad arbetskraft. Många yrkesutbildningar har
alltför lågt söktryck, trots goda jobbmöjligheterna vid fullgjord examen.
En förutsättning för bättre matchning är att ungdomar får information om och inblick i olika yrken och utbildningar innan de gör sina gymnasieval. Här har studieoch yrkesvägledare en oerhört viktig funktion, liksom givetvis lärare, föräldrar och
politiker.
För att stärka och säkra näringslivets framtida kompetensförsörjning är samverkan
mellan näringsliv och utbildningsväsende viktig. En sådan samverkan kan också bidra till ökad kvalitet ibland annat yrkesprogram i gymnasieskolan, genom utökade yrkesrelevanta inslag.

8.2

Tillvarata de utrikes födda i arbetskraften

Den inrikes födda befolkningen i yrkesför ålder kommer att minska med ungefär 6000
personer fram till år 2025. Under samma tid prognosticeras den utrikes födda befolkningen att öka med 7800 personer i åldersgruppen. Det är således i gruppen utrikes
födda som arbetskraftsreserven finns. Att ta tillvara de utrikes födda som kommit till
länet är inte bara en möjlighet, utan faktiskt en förutsättning för att tillgodose de behov
av nyanställningar och av ersättningsrekryteringar för pensioner som pågår och som
väntar framöver samtidigt som antalet äldre ökar och medför större behov av vård och
omsorg. Sverige i allmänhet och Gävleborgs län i synnerhet har inte råd att ställa de
utrikes födda utanför arbetsmarknaden.
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De som står långt från arbetsmarknaden måste erbjudas vägar in till den. Gävleborgs
län är framgångsrikt i att förmå främst kommuner att anställa utrikes födda och långtidsarbetslösa i extratjänster, en subventionerad och tidsbegränsad form av anställning.
Det tar givetvis längre tid, till och med mycket längre tid, för en nyanländ lågutbildad
person utan kunskaper i svenska språket att ta sig in på svensk arbetsmarknad än en
svenskfödd, gymnasieutbildad person. Insatserna kan diskuteras och förändras över
tid, men att nyanlända utan utbildning och språkkunskaper ska kunna gå direkt in i
osubventionerade anställningar förblir ett undantag för fåtalet personer.

8.3

Centralisering av kompetens i riket och i länet

Som konstateras i fördjupningsavsnittet tidigare i rapporten beräknas antalet personer i yrkesverksam ålder minska i samtliga länets kommuner utom i Gävle och Sandviken mellan år 2018 och 2025. De befolkningsmässigt största kommunerna i respektive norrlandslän, ibland även någon grannkommun som Sandviken i Gävleborgs län,
växer på bekostnad av länets övriga kommuner. Sundsvall är den enda växande kommunen i Västernorrlands län, Luleå i Norrbottens län och Umeå med två närliggande
kommuner i Västerbottens län.
Huvudorterna i respektive län attraherar inte bara befolkningen i arbetsför ålder,
utan har dessutom en högre utbildningsnivå bland de i yrkesför ålder än vad resten
av länet har. Liksom den välutbildade befolkningen i arbetsför ålder växer i storstadslänen på bekostnad av mindre län, växer också den största kommunen (ibland även
en grannkommun) i respektive norrlandslän. Däremot väntas antalet äldre och även
antalet barn att, med något undantag, öka i samtliga länets kommuner. Det leder till
högre försörjningsbörda och ökade behov av vård och omsorg. Avstånden inom länet
är stora och pendling är inte alltid ett realistiskt alternativ för de kommuner som ligger långt ifrån. Hur ska den utveckling som gynnar Gävle också kunna komma kommuner som Ovanåker och Ljusdal till gagn?
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9

Bilagor

9.1

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.

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

[3]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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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 530 arbetsställen inom det privata näringslivet i Gävleborgs län och svarsfrekvensen blev 83 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 117 offentliga arbetsgivare i urvalet Gävleborgs län och svarsfrekvensen uppgick till 94 procent.

[4]

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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9.2

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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9.3

Bilaga 3 Arbetslösheten sammansättning

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive
grupp, genomsnitt av kvartal 2 2018 och kvartal 3 2018, Gävleborgs län

Kommun

Totalt
Kvinnor
16-64 år

Män

Äldre
Unga
55-64
18-24 år
år

Inrikes
födda

Utrikes
födda

Utbildning
Högst förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Ockelbo

11,2

10,2

12,0

17,1

4,1

4,8

48,0

30,8

6,5

6,1

Hofors

9,3

9,6

9,0

18,5

6,4

5,0

36,5

28,6

5,7

5,0

Ovanåker

5,8

5,8

5,7

10,2

3,6

3,2

38,8

15,7

3,8

3,8

Nordanstig

5,9

6,0

5,8

8,6

4,4

3,7

26,8

15,5

3,9

5,0

Ljusdal

8,5

8,6

8,5

13,1

6,3

5,1

35,7

24,3

5,9

6,4

Gävle

9,3

9,3

9,3

12,7

7,9

5,3

30,1

29,1

7,4

5,2

Sandviken

12,3

13,1

11,6

18,9

8,5

5,7

43,6

39,1

7,6

7,2

Söderhamn

10,5

10,0

10,9

17,0

6,3

5,7

42,7

31,6

6,8

7,2

Bollnäs

10,2

9,8

10,6

14,6

5,9

5,0

45,9

33,1

6,8

6,4

Hudiksvall

6,3

5,9

6,7

11,7

3,7

4,4

23,8

20,1

4,9

3,6

Gävleborgs län

9,3

9,2

9,3

14,0

6,5

5,0

35,1

28,8

6,5

5,5

Riket

6,9

6,8

7,0

8,7

6,0

3,6

20,2

21,5

5,4

4,7
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Gävleborgs 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 på ett och fem års sikt för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
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 presenteras i juni 2019.

Ar b e t s f ör me dlingen
11 3 99 Sto ckholm
Tele fon 07 71-6 0 0 0 0 0
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