Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016
GÄVLEBORGS LÄN
Prognos för arbetsmarknaden 2016–2017

Ansvarig utredare
Bitte Lyrén
Telefon: 010–486 68 56
Analysavdelningen
Eftertryck tillåtet med angivande av källa
Arbetsförmedlingen 2016–06–08

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Gävleborgs län

Innehållsförteckning
Sammanfattning .............................................................................................................................. 4
Konjunkturläget ............................................................................................................................... 7
Prognos över sysselsättning och arbetslöshet .......................................................................... 11
Näringsgrenar ................................................................................................................................ 14
Jord- och skogsbruk.................................................................................................................... 15
Industri ........................................................................................................................................ 16
Byggverksamhet ......................................................................................................................... 19
Privata tjänster ............................................................................................................................ 21
Offentliga tjänster ........................................................................................................................ 26
Matchningsläget på arbetsmarknaden ........................................................................................ 28
Befolkning och arbetskraft ........................................................................................................... 32
Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen............................................................................. 35
Arbetslöshetens sammansättning ............................................................................................... 36
Utmaningar i Gävleborgs län ...................................................................................................... 41
Bilagor ............................................................................................................................................ 45
Bilaga 1. Metod och urval ........................................................................................................... 45
Bilaga 2. Definitioner ................................................................................................................... 47
Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning ................................................................................ 48

3

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Gävleborgs län

Sammanfattning
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för Gävleborgs näringsliv är starkare än normalt men
visar en viss försvagning jämfört med i höstas. Länets privata näringsliv ser generellt en ökad
efterfrågan på sina varor och tjänster det kommande halvåret. Det gäller inte minst den privata
tjänstesektorn där handeln och hotell och restaurang inklusive personliga tjänster sticker ut som
de mest positiva. Transport och tillverkningsindustrin är något mindre optimistiska men har
ändå positiva förväntningar. Inom industrin har stämningsläget förstärkts något sedan höstens
undersökning och ligger strax över det historiska genomsnittet. Byggverksamheten har ett, även
för säsongen starkt förväntningsläge och jord- och skogsbrukets förväntningar är också höga.
Länets offentliga verksamheter ser också en ökad efterfrågan på sina tjänster. Det gäller samtliga verksamhetsområden om än i varierad omfattning. Rekryteringsplanerna förväntas gynna
sysselsättningen bland de flesta branscher inom näringslivet, det gäller dock inte industri och
transport. Sysselsättningen bedöms öka även inom de flesta offentliga verksamhetsområden.
Bristen på arbetskraft stiger inom näringslivet och är fortsatt historiskt hög inom offentlig verksamhet vilket kan hämma en positiv sysselsättningsutveckling. Det gäller i synnerhet offentliga
tjänster som också ersättningsrekryterar för pensionsavgångar i hög omfattning.

Antalet sysselsatta bedöms öka …
Hösten 2015 gjordes bedömningen att sysselsättningen skulle komma att öka med 500 personer
2016. Den bedömningen kvarstår. Till slutet av år 2017 bedöms sysselsättningen öka med ytterligare 400 personer. Det förutsätter att arbetsgivarna får tag i den kompetens de behöver. Det
innebär en ökning med 0,4 procent 2016 och 0,3 procent 2017. Inom näringslivet bedöms den
största procentuella ökningen ske inom byggverksamhet, hotell och restaurang inklusive personliga och kulturella tjänster samt information och kommunikation.

… men arbetslösheten också
Antalet inskrivna arbetslösa har minskat kontinuerligt de sista åren. Det gäller dock inte alla.
Förgymnasialt utbildade, men framför allt utomeuropeiskt födda visar istället på en kontinuerlig ökning. En utveckling som bedöms fortsätta. Antalet asylsökande hittills i år är lägre än under
samma period förra året. Det beror på att det blivit betydligt svårare för människor på flykt att
ta sig till norra Europa och Sverige. Om avmattningen i inflödet fortsätter torde asylprocessen
förkortas något. Det skulle kunna innebära att antalet inskrivna arbetslösa ökar mer redan 2016.
Därför har Arbetsförmedlingen skrivit upp sin bedömning vad gäller arbetslösheten i Gävleborg
i slutet av detta år. Från en ökning med 200 personer 2016 till en ökning med 500 personer. År
2017 bedöms den öka med ytterligare 800 personer. Det innebär att den relativa arbetslösheten
bedöms uppgå till 11,7 procent i slutet av detta år och 12,2 procent i slutet av 2017.
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Arbetslöshetens sammansättning
Drygt var femte arbetslös har varit utan arbete mer än två år. Den utvecklingen bedöms fortsätta
och förstärkas. Det sker i takt med att andelen personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden blir allt större. I nuläget befinner sig 75 procent av länets inskrivna arbetslösa i den situationen. Det är den tredje högsta andelen i landet. I länet är det framför allt två sökandegrupper
som sticker ut. Det är de med förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda. Drygt fyra av
tio har högst förgymnasial utbildning av de inskrivna arbetslösa i länet. Det är också fler än fyra
av tio som är födda utanför Europa. Bland de senare har betydligt mer än hälften högst förgymnasial utbildning.

Utmaningar i Gävleborgs län
Gävleborg är ett län som ur flera perspektiv har många och svåra utmaningar att brottas med.
Sett till arbetsmarknaden så framstår arbetskrafts- och kompetensförsörjningen, utbildningsnivån och bristen på enkla arbeten som några av de största utmaningarna. Det ökande antalet
utomeuropeiskt födda utgör också både en utmaning och en möjlighet.


Arbetskraftsförsörjning. Basen för arbetskraften, det vill säga befolkningen i arbetsför ålder
har minskat kontinuerligt i länet. Det enda som håller tillbaka den utvecklingen är inflyttning av personer i arbetsför ålder från andra länder.



Kompetensförsörjning. Hittar företagen och offentliga verksamheter den kompetens de behöver? Sett till dem som är utan arbete och finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen så går
det inte att tveklöst svara ja på den frågan. Det är många gånger en stor skillnad mellan
vilken kompetens som efterfrågas och den som finns direkt tillgänglig hos Arbetsförmedlingen.



Utbildningsnivån. Att den är lägst i landet är inte någon nyhet. Däremot är det kanske inte
lika allmänt känt att skillnaden mellan könen är mycket stor. Alla ska inte bli akademiker,
men man måste man i alla fall försöka fullfölja sina gymnasiala studier på ena eller andra
sättet. Efterfrågan på personal inom flera yrken som normalt kräver en gymnasial yrkesinriktad utbildning har ökat och följaktligen också möjligheterna till arbete. Men om man inte
fullföljer sina gymnasiestudier och kanske inte heller sin grundskoleutbildning vad händer
då?



Enkla arbeten. Det leder in på nästa utmaning, bristen på enkla arbeten. Många företag
förlägger i allt större utsträckning sin produktion i länder med lägre lönekostnader men
behåller exempelvis utveckling och forskning i Sverige. Det är en utopi att tro att den utvecklingen kommer att vända. Däremot finns det flera andra tänkbara scenarier. Ett kan
vara en utvidgning av befintlig Samhallverksamhet eller motsvarande. Ett annat kan vara
nytänkande kring odling, djuruppfödning och skogsbruk. Där man tar tillvara och sprider
kunskap som människor från andra länder har med sig. Här behövs kreativitet och idéer
hos ett flertal aktörer i samhället.
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Utomeuropeiskt födda. Här framträder nu det som utgör såväl utmaningar som möjligheter
när det gäller utomeuropeiskt födda och deras framtid på arbetsmarknaden. En mycket stor
utmaning är det faktum att majoriteten enbart har en förgymnasial utbildning. Svårigheterna blir ganska uppenbara om man dessutom ska tillägna sig ett nytt språk. Möjligheterna
ska inte glömmas bort, dels i form av en ökad befolkning som också tillför mer arbetskraft i
ett län som Gävleborg där den svenskfödda arbetskraften minskar kraftigt. Dels också de
kunskaper och erfarenheter man har med sig som Sverige kan ta till sig och hjälpa till att
vidareutveckla till att bli nya områden på svensk arbetsmarknad.

Matchningsläget i Gävleborgs län
Arbetsmarknaden har över tid upplevt brist på arbetskraft inom ett flertal yrken av vilka många
är ständigt återkommande. På motsvarande sätt har efterfrågan varit liten och/eller konkurrensen stor inom lika ständigt återkommande andra yrken. De senare har då varit yrken som inte
kräver särskild utbildning. En trend som pågått under en längre tid är att många yrken som är
svårrekryterade kräver längre eftergymnasial utbildning. Med längre åsyftas en utbildning på
minst tre år. På senare tid har arbetsgivarna också haft rekryteringsproblem inom vissa yrken
som normalt inte kräver mer än en gymnasieutbildning, men dessa har då i huvudsak krävt ett
yrkesinriktat program inom gymnasieskolan, till exempel vård och omsorgsprogrammet eller
motsvarande. Bakomliggande skäl till matchningsproblematiken är att många av de sökande
inte har den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Alla och envar förstår att det inte går att
matcha någon med förgymnasial utbildning till ett arbete som maskiningenjör eller grundskollärare och fler än fyra av tio bland de inskrivna arbetslösa har inte högre utbildning än så. Men
det handlar inte uteslutande om utbildningsbakgrund. Arbetsgivare påtalar också att i vissa fall
där inte så mycket formell utbildning krävs, utan istället egenskaper som driv och vilja att lära
sig, fattas i undantagsfall intresset hos en del personer.
Om bristen på arbetskraft ökat inom det privata näringslivet så har den dock ökat mycket kraftigt inom offentlig verksamhet och ligger högt över genomsnittet över tid i länet. Att bristen är
extra hög bland offentliga arbetsgivare har till stor del två orsaker. Pågående ersättningsrekryteringar för dem som går i pension och utökade verksamheter för att möta en ökad efterfrågan
i och med inflödet av asylsökande. Vi har också en åldrande befolkning som i och för sig har fler
friska år i många fall men det gäller tyvärr inte alla.
Inom offentlig verksamhet såsom utbildning, vård och omsorg så krävs i normalfallet en eftergymnasial utbildning eller en vård och omsorgsutbildning från gymnasieskolan eller motsvarande.
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Konjunkturläget
I korthet: Världsekonomin förstärks, fortfarande med USA som draglok. Loket har dock
tappat lite fart på senare tid men fortsätter framåt. Europa går bättre än tidigare men rör sig
som ett tungt godståg som inte fått upp farten ännu men tillväxten är stabil. Sverige går bra
men hade en väntad inbromsning i början av året. Gävleborg går också bra, men transport
och industrin är fortsatt något försiktiga jämfört med övriga branscher som även har planer
på att utöka antalet anställda.

Internationell utblick …
USA har haft något svagare tillväxt än väntat första kvartalet 2016. Vissa tror att detta delvis kan
vara ett statistiskt problem som gör det svårt att fånga upp de första kvartalen. Faktiska siffror
visar dock att första kvartalet var svagare. Exporten trycks tillbaka av en ogynnsam växelkurs
och svag global efterfrågan. Men den underliggande kraften är stark och tillväxten tar ny fart
under året. Totalt sett är det nu hushållens privata konsumtion som bär upp tillväxten och tillsammans med bostadsinvesteringarna kommer de att vara de främsta drivkrafterna i den amerikanska ekonomin. De framåtblickande indikatorerna inom tjänsteområdet är positiva, de är
även relativt goda inom industrin. Den amerikanska sysselsättningen har haft en bra tillväxt
första kvartalet i år och den förväntas vara fortsatt stabil. Arbetslöshetens nedgång har planat
ut men ligger under jämviktstalet. Men sammantaget är USA, som alltid, dragloket i världsekonomin.
Kina har haft en svagare tillväxt än tidigare och har gått från tvåsiffriga till ensiffriga tal vilket
skapar en viss oro i omvärlden. Samtidigt fortsätter de kinesiska myndigheterna att stimulera
ekonomin med en aktiv finans- och penningpolitik.
Inom euroområdet pågår en långsam men stabil tillväxt. Merparten av länderna ligger över genomsnittet i de framåtblickande indikatorerna. Bland regionens större ekonomier kommer de
främsta bidragen till tillväxten från Spanien och Tyskland. Även den tidigare så problemtyngda
franska ekonomin visar på en tilltagande aktivitet. Bland övriga medlemsländer utmärker sig
främst Irland med en fortsatt mycket stark tillväxt medan den negativa utvecklingen i Grekland
fortsatte även under årets första kvartal. Politisk osäkerhet bromsar den brittiska ekonomin tillfälligt. Sammantaget innebär detta att allt fler euroländer visar en alltjämt låg men trots allt
stigande tillväxttakt. Sysselsättningen ökar stadigt i euroområdet men arbetslösheten är fortsatt
mycket hög.
I Norden kämpar den finska ekonomin i motvind och visar en ökande arbetslöshet. Även den
danska ekonomin har drabbats av bakslag. Norge visar också på en ökande arbetslöshet. Deras
försämrade arbetsmarknad är helt kopplad till den svagare oljeindustrin.
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… och nationell …
Under helåret 2015 steg BNP med mycket starka 4,2 procent – den starkaste tillväxten sedan
rekylen under 2010 efter finanskrisen 2008–2009. Under fjolåret breddades successivt basen
för tillväxten i ekonomin vilket innebar en mycket god utveckling för tillväxten under året. Efter
ett mycket starkt avslut på 2015 bromsade sedan som väntat tillväxten i den svenska ekonomin
in under inledningen av 2016.
Konjunkturinstitutet visar på bra nivåer i de framåtblickande indikatorerna. Det är också bra
nivå på BNP-tillväxten i år, något svagare nästa år men fortfarande bra. Hushållen är köpstarka
och fortsätter att konsumera i god takt. De är optimistiska om sin egen ekonomi men uppenbart
oroliga för landets. Sparandet är högt, kanske all time high. Perioden av väldigt svag inflation
har vi nu troligen bakom oss. Oljepriset har börjat stiga och räntesänkningarna är slut men höjningarna dröjer.
Arbetskraftstalen ökar, sysselsättningen ökar också stadigt och näringslivets anställningsplaner
är starka. Det är en god tillväxt för både män och kvinnor. Arbetslöshetens nedgång har bromsat
in vilket uteslutande beror på männen. Kvinnornas arbetslöshet fortsätter att sjunka. Mönstret
är detsamma bland ungdomar. Arbetslösheten fortsätter också att minska bland dem som är
födda i Sverige. I några län har dock arbetslösheten totalt börjat öka. Allt eftersom kommer en
uppgång att ske i fler län till följd av ökat inflöde av nyanlända i etableringsuppdraget. Förskjutning av sökandesammansättningen med allt fler i utsatt ställning pågår och ökar.
Bristen på arbetskraft är inte särskilt utmärkande som helhet ännu, det vill säga bristen hämmar
inte svensk ekonomis tillväxt generellt sett men kan komma att göra så år 2017. Det förekommer
dock stor brist inom vissa delar av arbetsmarknaden och regionalt kan det också se annorlunda
ut. Offentlig sektor har generellt stora problem med brist på arbetskraft

… samt en blick på Gävleborg
Konjunkturindikatorn för Gävleborg är starkare än normalt men något lägre än i höstas. En
jämförelse med övriga län visar att Gävleborgs konjunkturindikator placerar sig ungefär i mitten. Den är starkast i Östergötlands och Kronobergs län och svagast i Norrbottens och Jämtlands
län. Industrins förväntningar är positiva men jord- och skogsbruket samt den privata tjänstesektorn, exklusive transportbranschen, är ännu mer positiva. Byggverksamheten har ett, även
för säsongen mycket starkt förväntningsläge. Länets näringsliv har mycket starka anställningsplaner och sysselsättningen bedöms öka såväl inom offentlig verksamhet som inom de flesta
branscher i näringslivet.
I Arbetsförmedlingens undersökning tillfrågas företag och offentliga verksamheter bland annat
hur de bedömer att efterfrågan kommer att utvecklas det närmaste halvåret och på sex till tolv
månaders sikt. I diagram 1 beskrivs stämningsläget i företagen när det gäller efterfrågan de
närmaste sex månaderna och i diagram 2 andelen företag som planerar att utöka personalstyrkan inom ett år.
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Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet,
Gävleborgs län, våren 2007–våren 20161

Diagram 2. Andel företag som planerar att utöka personalstyrkan på ett års sikt,
Gävleborgs län, våren 2007–våren 2016
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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Lediga platser, rekryteringsproblem och varsel
Inflödet av lediga platser visar en kraftig ökning.2 En granskning av efterfrågeutvecklingen för
yrken istället för det totala antalet visar att efterfrågan på arbetskraft framför allt ökat för ett
flertal yrken inom vård och utbildning. Rekryteringsproblem föreligger då den lediga arbetskraften i länet i stor utsträckning inte har den kompetens som efterfrågas. Rekryteringsproblemen ökar även vad gäller säljyrken, telefonförsäljare är ett sådant yrke med hög personalomsättning som ständigt söker nya medarbetare.
Drygt 29 procent av företagen i näringslivet och drygt 55 procent av arbetsställen inom offentlig
verksamhet har upplevt brist på arbetskraft. Andelen inom näringslivet som upplevt brist är den
högsta sedan år 2007. Detsamma gäller inom offentlig verksamhet förutom hösten 2015 då andelen som upplevt brist var högre.
Varsel om uppsägning förekommer men inte i någon ökad omfattning jämfört med 2015. Antalet personer berörda av varsel till och med april i år (2016) har tvärtom minskat med uppåt
180 personer.

Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
avseende lediga platser skall tolkas med viss försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över
tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.
2

10

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Gävleborgs län

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
I korthet: Sysselsättningen bedöms öka med 0,4 procent 2016 och 0,3 procent 2017. Det ger
en sammanlagd ökning på cirka 900 personer. Arbetslösheten ökar också och beräknas omfatta ungefär 1 300 personer fler till slutet av prognosperioden jämfört med slutet av 2015.
Det motsvarar en arbetslöshet på 11,7 procent i slutet av detta år och 12,2 procent i slutet av
2017.

Antalet sysselsatta bedöms öka
Hösten 2015 gjordes bedömningen att sysselsättningen skulle komma att öka med 500 personer
2016. Den bedömningen kvarstår. Till slutet av år 2017 bedöms sysselsättningen öka med ytterligare 400 personer. Således en sammanlagd ökning med 900 personer. Det förutsätter att arbetsgivarna får tag i den kompetens de behöver.
Diagram 3. Sysselsatta3 16–64 år i Gävleborgs län, 2004–2017, prognos 2015 till
2017
Antal
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118 000
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116 000
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

De ersättningsrekryteringar som pågår för pensionsavgångar påverkar inte antalet sysselsatta
positivt, snarare tvärtom. Företag kan istället välja att senarelägga ersättningsrekryteringar så
länge de klarar produktionen eller tjänsteleveranserna med kvarvarande personalstyrka. Det
gäller dock inte där det krävs mänsklig närvaro. Ta exempelvis utbildningsverksamheten. Den
måste leverera sina tjänster oavsett konjunkturläge och påverkas istället av bland annat demografin, till exempel större eller mindre barn- och ungdomskullar och/eller personalens egen åldersfördelning.
Arbetsförmedlingens bedömning om en ökad sysselsättning har sin grund i en sammanvägd
analys av konjunkturläget, näringslivets och offentliga verksamheters planerade personalstyrka,
förväntade marknadsutveckling och befintligt produktionsutrymme.
3

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år.
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… men även arbetslösheten
De inskrivna arbetslösa har minskat kontinuerligt de sista åren. Men förgymnasialt utbildade
och framför allt utomeuropeiskt födda visar på en stadig ökning som bedöms fortsätta. Förra
årets historiskt höga antal asylsökande förlängde Migrationsverkets handläggningstider för
asylärenden. Antalet asylsökande hittills i år är lägre än förra året då det blivit betydligt svårare
för människor på flykt att ta sig till norra Europa och Sverige. Migrationsverkets senaste prognos visar på 60 000 nya asylsökande till Sverige såväl 2016 som 2017. År 2015 kom drygt
160 000. Om avmattningen i inflödet fortsätter torde det förkorta asylprocessen något. Det
skulle kunna innebära att antalet inskrivna arbetslösa ökar mer redan 2016. Därför har Arbetsförmedlingen skrivit upp sin bedömning vad gäller arbetslösheten i Gävleborg i slutet av detta
år. Från en ökning med 200 personer 2016 till en ökning med 500 personer. År 2017 bedöms
den öka med ytterligare 800 personer. Det innebär att den relativa arbetslösheten bedöms
uppgå till 11,7 procent i slutet av detta år och 12,2 procent i slutet av 2017.
Diagram 4. Inskrivna arbetslösa 16–64 år i Gävleborgs län kvartal 4,
2004–2017, prognos för kvartal 4 2016 och 2017
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Källa: Arbetsförmedlingen

Utvecklingen skiljer sig åt mellan länen
Sysselsättningen bedöms öka i samtliga län år 2016 och 2017. Förutom storstadslänen bedöms
den största ökningen 2017 ske i Uppsala, Örebro, Hallands och Östergötlands län. Norrlandslänen exklusive Västerbottens län beräknas få den svagaste utvecklingen 2017. I riket bedöms
sysselsättningsökningen då bli 1,4 procent och i Gävleborg 0,3 procent.
Samtliga län utom tre (Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län) räknar med en ökad arbetslöshet 2017. Den största bedömda procentuella ökningen återfinns Gävleborgs, Uppsala och
Jämtlands län.
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16–64 år) mellan
kvartal 4 2016 och kvartal 4 2017

Inskrivna arbetslösa 16–64 år som
andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2017

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
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Näringsgrenar
I korthet: Gävleborgs privata näringsliv ser generellt en ökad efterfrågan på sina varor
och tjänster det kommande halvåret. Det gäller inte minst den privata tjänstesektorn där
handeln och hotell och restaurang inklusive personliga tjänster sticker ut. De är de mest
positiva inför sommarhalvåret. Därpå följer byggverksamheten samt jord- och skogsbruk. Transport och tillverkningsindustrin är något mindre optimistiska men har ändå
positiva förväntningar. Sammantaget är stämningsläget inom näringslivet totalt på
samma nivå som förra våren. Rekryteringsplanerna förväntas gynna sysselsättningen
inom de flesta branscher i näringslivet, det gäller dock inte industri och transport. Länets
offentliga verksamheter ser också en ökad efterfrågan på sina tjänster. Det gäller samtliga verksamhetsområden om än i något varierad omfattning. Bristen på arbetskraft
ökar inom näringslivet och är fortsatt historiskt hög inom offentlig verksamhet. Sysselsättningen bedöms öka även inom offentliga tjänster med undantag för statlig verksamhet och övrig kommunal verksamhet. Det som kan hämma en positiv sysselsättningsutveckling är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Det gäller i synnerhet offentliga tjänster som också ersättningsrekryterar för pensionsavgångar i hög omfattning.
Det är inom vård och omsorg inklusive sociala tjänster och tillverkningsindustrin som
sysselsättningen är som störst i Gävleborg. Inom industrin har den dock minskat kraftigt.
Mellan år 2007 och 2014 med nära 6 000 personer. Under samma period har det i princip
inte skett någon förändring alls med sysselsättningen inom vård och omsorg inklusive sociala tjänster. Tredje respektive fjärde största bransch är utbildning och handel. Båda dessa
har också backat vad gäller antalet sysselsatta med 560 respektive 800 personer under perioden. Dessa fyra branscher/verksamheter sysselsätter mer än hälften av alla som förvärvsarbetar i Gävleborg.
Intressant är att antalet förvärvsarbetande som är 65 år eller äldre ökar på bred front:
2012–2014 med nära 1 400 personer. En utveckling som kan komma att förstärkas. I vissa
fall på grund av man inte anser sig ha råd att gå i pension, i andra på grund av att man trivs
med att arbeta och inte är redo att lämna sitt jobb. Är då de egna kunskaperna efterfrågade
skjuter en del upp planerna på att lämna arbetslivet. Det kan dock leda till problem för
arbetsgivarna som då kanske inte vet när de ska starta en ersättningsrekrytering. I Arbetsförmedlingens prognoser om sysselsättningsutveckling med mera ingår dock endast de
som är 16–64 år.
I detta kapitel följer resultatet från intervjuundersökningen för de större näringsgrenarna
och offentlig verksamhet. Det gäller framför allt förväntad marknadsutveckling, men också
exempel på upplevda bristyrken hos arbetsgivarna och Arbetsförmedlingens bedömning av
sysselsättningsutvecklingen. I tidigare prognoser avslutades detta kapitel med Arbetsförmedlingens bedömning av ett antal brist- respektive överskottsyrken på ett års sikt. Den
bedömningen kommer i september i Jobbmöjligheter. Här ersätts det av ett avsnitt om
matchningsläget på arbetsmarknaden och andelen privata respektive offentliga arbetsgivare som upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret redovisas.
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Jord- och skogsbruk
Sammanfattning


Starkt förväntningsläge



Högt kapacitetsutnyttjande



Ökande rekryteringsproblem



Något ökad sysselsättning

Hösten 2015 stack jord- och skogsbruket ut på så sätt att den bedömda marknadsutveckling
som gjordes våren 2015 för det kommande halvåret visade sig infrias till 100 procent.
Denna gång är förhållandet det motsatta. Bedömningen som gjordes i höstas visade sig inte
stämma alls och efterfrågeutvecklingen blev betydligt sämre än väntat. Nu är dock branschen ändå mycket positiv inför sommarhalvåret och är även fortsatt starkt optimistiska på
sex till tolv månaders sikt. Andelen som har ett produktionsutrymme över 30 procent har
försvunnit helt och mer än var fjärde kan inte öka produktionen alls med befintlig arbetsstyrka. Ett minskat expansionsutrymme och en förväntat stark efterfrågeutveckling gör att
Arbetsförmedlingen räknar med en viss sysselsättningsökning. Bristen på arbetskraft har
ökat och andelen som haft rekryteringsproblem det senaste halvåret är det högsta på de
senaste tre åren. Bristen avser skogsmaskinförare, främst skördarförare med utbildning
och företrädesvis också erfarenhet. Brist på vana skogsarbetare förekommer också. Generellt ställs allt högre krav på utbildning och vana och Grönt kort är ett måste. Specialister
och rådgivare inom skogsbruk, till exempel skogsmästare är också efterfrågade.

Fakta om jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är en liten näringsgren jämfört med en del andra näringsgrenar i
länet men har ändå stor betydelse i Gävleborg. Speciellt i vissa av länets kommuner. Andelen sysselsatta är högre än för riket i sju av länets tio kommuner. I Nordanstigs kommun är
andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk till och med högre än andelen sysselsatta
inom byggverksamheten i riket. Å andra sidan är andelen sysselsatta inom de areella näringarna istället mycket låg i Gävle kommun och uppgår till en knapp procent. I länet uppgick antalet förvärvsarbetande i åldern 16–64 år till nära 2 850 personer år 2014 och är
därmed detsamma som år 2013. Inom denna bransch återfinns många som är äldre än 65
år. Antalet år 2014 var 1 612, en ökning med ett 70-tal personer från året innan. Jord- och
skogsbruken är tämligen enkönade eftersom drygt fyra femtedelar är män. Inom jordbruket återfinns flest sysselsatta inom blandat jordbruk, mjölkproducenter och nötköttsproducenter. Inom skogsbruket dominerar skogsägare, avverkningsföretag och skogsskötselföretag. Detta gäller oavsett ålder.
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Diagram 5. Andel förvärvsarbetande4 inom jord- och skogsbruk per kommun
i Gävleborgs län 2014
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Källa: SCB (RAMS)

Industri
Sammanfattning


Mer positivt förväntningsläge



Nära oförändrat produktionsutrymme



Begränsad brist på arbetskraft



Något minskad sysselsättning

Det senaste halvåret blev lite bättre för industrin än väntat. Förväntningsläget nu är också
något starkare än i höstas och ligger över det historiska genomsnittet för såväl länet som
riket. Det ligger dock lägre än för länets näringsliv som helhet inför det kommande halvåret.
Diagram 6. Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader,
Gävleborgs län, våren 2007–våren 2016
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Vid jämförelse med övriga län har förväntningsläget inom Gävleborgs industri gått från det
femte svagaste i landet i höstas till det åttonde starkaste denna vår. Alla län har dock inte
någon större tillverkningsindustri varför en sådan jämförelse kan vara något missvisande.
Det lediga produktionsutrymmet i länets tillverkningsindustri skiljer sig om man tittar på
tillverkning av verkstadsvaror eller övrig tillverkning. Övrig tillverkning ligger i större utsträckning på marginalen med befintlig personalstyrka men har samtidigt en större andel
som kan öka produktionen mer än 30 procent. Tittar man också på företagens storlek vad
gäller tillverkningsindustrin som helhet så förefaller företag med 10–19 anställda ha minst
produktionsutrymme. Uppåt hälften av dem kan inte producera mera utan att nyrekrytera.
Om man bortser från företagens storlek så har en femtedel av industriföretagen inget expansionsutrymme alls med befintlig personalstyrka medan en nära hälften så stor andel
kan producera 30 procent mer utan att anställa flera. Så har det i stort sett varit sedan våren
2014.
Sysselsättningen inom industrin fortsätter att backa. Men det är en utveckling som bedöms
mattas av, men ändå generera en viss minskning under prognosperioden. Det betyder inte
att industrin saknar rekryteringsbehov. Men de har inte stora generella rekryteringsproblem. Andelen industriföretag som upplevt brist på arbetskraft är begränsad till 18 procent
vilken är den lägsta andelen jämfört med övriga branscher i detta dokument.
De yrken som industriföretagen ändå angett som svårrekryterade är bland andra civilingenjörer och övriga ingenjörer/tekniker inom maskin, metallurgi, kemi, elektroteknik.
Inom chefskollektivet saknas produktionschefer samt forsknings- och utvecklingschefer.
Många av dessa yrken är nyckelkompetenser som kan vara avgörande för företagens utveckling. På produktionssidan uppges lackerare och industrimålare samt maskinställare
och maskinoperatörer metallarbete ha varit svåra att rekrytera det senaste halvåret.

Fakta om industri
Med undantag för år 2010 och 2011 har sysselsättningen inom industrin minskat kontinuerligt sedan finanskrisen med totalt nära 6 000 personer till och med 2014. Den största
minskningen i antal mellan 2013 och 2014 var inom framställning av livsmedel, drycker
och tobak. Här återfinns nedläggningen av Cloetta i Gävle.
Industrin dominerar sysselsättningen i Sandvikens, Ovanåkers och Hofors kommuner.
Drygt 40 av 100 förvärvsarbetande i dessa kommuner återfinns inom denna bransch. Tillsammans med vård och omsorg utgör industrin den bransch som sysselsätter flest personer
i länet. Antalet uppgick till 20 100 år 2014, en minskning med 700 personer jämfört med
året innan. År 2014 arbetade också närmare 600 personer som var 65 år eller äldre i branschen. En ökning med ett 60-tal personer jämfört med 2013.
Könsfördelningen inom industrin ser lika ut som inom jord- och skogsbruk. Det vill säga
tämligen enkönad eftersom drygt fyra femtedelar är män. Hälften av de förvärvsarbetande
inom industrin har en utbildning som är kortare än 3-årigt gymnasium och av dem är 36
procent 55 år eller äldre. Vad de saknar i utbildning har de med all säkerhet i erfarenhet.
De med kortare utbildning kommer av naturliga skäl (ålder) att fasas ut över tid och vid
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ersättningsrekryteringar kommer åtminstone en fullständig och avslutad gymnasial utbildning vara ett måste. Engelska språket kommer att behövas allt mer även bland produktionspersonal.
Diagram 7. Andel förvärvsarbetande5 inom industrin per kommun i Gävleborgs län 2014
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Källa: SCB (RAMS)
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Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Byggverksamhet
Sammanfattning


Mycket starkt förväntningsläge



Mycket högt kapacitetsutnyttjande



Stor brist på arbetskraft



Ökad sysselsättning

De intervjuade byggföretagen har haft en bättre efterfrågeutveckling vinterhalvåret 2015–
2016 än väntat. Det ska relateras till att förväntningarna var begränsade, som de ofta är
inför vintersäsongen. Inför sommarhalvåret i år är byggföretagen som alltid desto mer positiva. Fler än 6 av 10 räknar med en ökad efterfrågan och ingen förväntar sig en minskning.
Jämfört med övriga län är det den femte starkaste bedömningen. I diagram 7 ser förväntningarna i Gävleborg ut att vara lägre nu, våren 2016 än i höstas. Det beror på att dessa
värden är säsongsrensade och trendade. I faktiska tal är det något annat.
Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt och det är 47 av 100 som kan öka produktionen
maximalt fem procent utan att anställa mer personal. Det är inga byggföretag som har ett
produktionsutrymme över 20 procent utan nyrekrytering vilket entydigt pekar på ett litet
produktionsutrymme.
Diagram 8. Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Gävleborgs län, våren 2007–våren 2016
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Sveriges Byggindustrier bedömer att bygginvesteringarna i landet ökar med 4 procent 2016
för att sedan minska till 1 procent 2017. Motsvarande siffror för Gävleborg är 1 respektive
2 procent. Ett par av de större projekten med byggstart under prognosperioden är Gävle–
Ånge, drift och underhåll av järnvägsanläggning, värde 600 miljoner kronor, Sandviken,
Nya Bruket, etapp 2 med flera värde 350 miljoner kronor, totalrenovering av flerbostadshus och Gävle, Philipsson-tomten, värde 350 miljoner kronor, nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs. Prognoserna visar investeringar i byggnader och anläggningar. Detta skall
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inte blandas ihop med igångsättning, då hela värdet av ett projekt redovisas vid samma
tidpunkt. Bygginvesteringarna under prognosperioden sett till länets kommuner, visar att
57 procent avser Gävle följt av Söderhamn med 10 procent. När det gäller igångsättning
visar Byggtermometern för Gävleborg att länet hade en något högre procentuell förändring
av värdet av igångsatta projekt under perioden maj 2015 till och med april 2016. En ökning
med 1 procent för Gävleborg och med 3 procent för riket.
Arbetsförmedlingens intervjuer visar att andelen byggföretag i länet som upplevt brist på
arbetskraft, ligger på en mycket hög nivå. 41 av 100 byggföretag har haft rekryteringsproblem det senaste halvåret. Samtidigt har andelen utan rekryteringsbehov minskat. Byggföretagen har till exempel angett brist på driftchefer och arbetsledare, civilingenjörer och
andra ingenjörer/tekniker inom bygg och anläggning, träarbetare, snickare, anläggningsarbetare, murare, betongarbetare och industrielektriker. Utifrån det minskade produktionsutrymmet och en förväntad stark efterfrågan så bedöms sysselsättningen öka under
prognosperioden.

Fakta om byggverksamhet
Andelen förvärvsarbetande inom byggverksamheten ligger över rikssnittet i länets samtliga
kommuner utom de mest industridominerande, det vill säga Hofors, Sandviken och Ovanåker. År 2014 var totalt 9 800 personer i åldern 16–64 år sysselsatta inom bygg i länet. Det
innebär en minskning jämfört med 2013 med ett 80-tal personer. Det finns dessutom uppåt
500 sysselsatta som är 65 år eller äldre. En ökning med ett 10-tal personer från 2013. Det
behöver nästan inte sägas att könsfördelningen är extremt ”ofördelad”. Männens andel är
93,3 procent. Andelen kvinnor har dessutom minskat under åren 2012–2014.
Diagram 9. Andel förvärvsarbetande6 inom byggverksamhet per kommun i
Gävleborgs län 2014
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Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år.
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Privata tjänster
Det senaste halvårets marknadsutveckling blev bättre än väntat och förväntningsläget
inom privata tjänster för kommande halvår är högt. På längre sikt är länets privata tjänstenäringar nära nog lika positiva som inför det närmaste halvåret. Det är handeln, hotell
och restaurang, personliga och kulturella tjänster samt information och kommunikation
som ser mest positivt på marknadsutvecklingen. Transport däremot är minst positiva.
Kapacitetsutnyttjandet har minskat något jämfört med i höstas och det är nu 35 av 100
företag inom den privata tjänstesektorn som kan öka tjänsteleveranserna högst fem procent med befintlig personal. Andelen som ligger exakt på marginalen har minskat något
och de som kan öka mer än 20 procent har ökat. Transport är den näringsgren som har
högst kapacitetsutnyttjande.
Andelen tjänsteföretag som har upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar det senaste
halvåret har ökat. Totalt har drygt 29 av 100 haft rekryteringsproblem. Även på denna
punkt skiljer det sig mellan de ingående näringsgrenarna. Skillnaderna framkommer under
de olika delnäringarna i detta avsnitt. Sysselsättningen inom privata tjänster totalt bedöms
öka under prognosperioden.
I detta avsnitt följer förväntad marknadsutveckling, produktionsutrymme, bristtal och exempel på eventuella bristyrken inom de näringsgrenar som har fler än 2 000 förvärvsarbetande7 inom privata tjänster.
Diagram 10. Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Gävleborgs län, våren 2007–våren 2016
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år.
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Fakta om privata tjänster
De privata tjänstenäringarnas andel av de förvärvsarbetande 16–64 år i länets kommuner
är störst i Gävle, Söderhamn och Ljusdal. Samtliga kommuner i länet ligger dock under
andelen för riket. Totalt förvärvsarbetade 40 700 personer i åldern 16–64 år i denna sektor
år 2014 i Gävleborgs län. En marginell minskning med ungefär 100 personer från 2013.
Antalet 65 år eller äldre uppgår till 2 200 personer och antalet 24 år eller yngre 5 800.

Diagram 11. Andel förvärvsarbetande8 inom privata tjänster per kommun i
Gävleborgs län 2014
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Handel
Länets handel är mycket positiv i sin bedömning av kommande marknadsutveckling och
förväntningarna är på samma nivå som förra våren (2015). Det innebär att cirka tre fjärdedelar räknar med en ökad avsättning. Optimismen är starkast i landet efter Gotland. Förväntningarna är fortsatt mycket positiva men försvagas något sex till tolv månader framöver.
Produktionsutrymmet är blandat. Drygt en fjärdedel kan öka tjänsteleveranserna som mest
fem procent med befintlig personal, närmare en fjärdedel kan öka mer än 20 procent. Jämfört med i höstas så har därmed kapacitetsutnyttjandet minskat. Handeln är den näringsgren inom privata tjänster som i minst utsträckning upplevt någon större brist på arbetskraft. En stor andel har överhuvudtaget inte haft några rekryteringsbehov. Reparation av
motorfordon ligger under näringsgrenen handel och motorfordonsmekaniker/reparatörer
kan vara svårrekryterade. Det förekommer signaler att den fordonstekniska utbildningen
inte motsvarar de krav arbetsgivarna har. Dagligvaruhandeln upplever brist på bagare och
konditorer.
Fakta om handel
Antalet sysselsatta 16–64 år 2014 var 11 200. I princip oförändrat jämfört med 2013.
Könsfördelningen är till stor del jämn, 52 procent män och 48 procent kvinnor. Andelen
ungdomar upp till 24 år var drygt 17 procent. Handeln är generellt en ung bransch
men drygt 4 procent av de förvärvsarbetande är 65 år eller äldre.

Företagstjänster med flera
Under denna rubrik återfinns även finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och de
är inkluderade i resultatet av intervjuundersökningen. Den närmaste framtiden förväntas
en ökad efterfrågan. Förväntningarna är dock lägre än i höstas och de femte lägsta i landet
jämfört med övriga län. Länets fastighetsverksamhet är mer positiv än arbetsställen inom
företagstjänster.
Produktionsutrymmet är blandat men har ökat jämfört med i höstas. 34 av 100 företag kan
nu öka tjänsteleveranserna med 20 procent eller mer utan att anställa fler och andelen som
kan öka maximalt fem procent med befintlig personal har minskat. Drygt en fjärdedel har
haft rekryteringsproblem det senaste halvåret men det är också en fjärdedel som inte haft
några rekryteringsbehov. Företagssäljare kan vara svåra att rekrytera, likaså telefonförsäljare. Det gäller också redovisningsekonomer, fastighetsskötare och i viss mån städare.
Fakta om företagstjänster med flera
Dessa näringsgrenar sysselsätter sammanlagt 13 000 personer, varav företagstjänster
står för 10 000. Ur jämställdhetssynpunkt är förhållandet kvinnor män tämligen gott.
Sett till åldrar så är andelen 65 år eller äldre stor inom fastighetsverksamhet och andelen 24 år eller yngre stor inom företagstjänster. Det senare kan förklaras av att här
återfinns de som i huvudsak har telefonen som sitt arbetsredskap.
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Transport
Optimismen vad gäller marknadsutveckling har ökat inom transport, inte kraftigt men det
är i alla fall fler transportföretag som tror att efterfrågan ökar än som tror att den minskar.
Bedömningen är ändå den mest försiktiga inom privata tjänster. Det gäller även på längre
sikt, sex till tolv månader framöver.
Leveransutrymmet är mycket begränsat inom transport. 56 av 100 transportföretag kan
öka som mest fem procent med tillgänglig personalstyrka. Andelen som upplevt rekryteringsproblem är hög men det är också många som inte haft behov att rekrytera. Upplevd
brist på arbetskraft gäller bland annat taxi-, buss- och lastbilsförare med rätt kompetens.
Det finns ett överskott på arbetssökande som enbart har körkortsbehörigheter och det
räcker inte. Sedan september 2009 krävs YKB (yrkeskompetensbevis) såväl för bussförare
som för lastbilsförare. Detta ska också förnyas vart femte år. De som redan arbetar i dessa
yrken och inte har inte gått sin första fortbildning skulle redan ha behövt göra det när det
gäller buss. För lastbil är det senast den 10 september 2016 som gäller.
Fakta om transport
Branschen sysselsätter cirka 5 500 personer, något färre än 2013, och könsfördelningen är inte särskilt jämn, 79 procent män och följaktligen 21 procent kvinnor. Andelen yngre sticker inte ut på något sätt men andelen 65 år eller äldre ligger över snittet
för samtliga näringsgrenar i detta dokument.

Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster
Det närmaste halvåret beräknas efterfrågeutvecklingen bli mycket stark. Endast handeln
har gjort en mer positiv bedömning. Optimismen mattas av något på längre sikt, sex till
tolv månader framöver.
Produktionsutrymmet inom hotell och restaurang är blandat, det är ungefär nästan lika
stor andel som har litet respektive stort utrymme att hantera en ökad efterfrågan med befintlig personal. Inom personliga och kulturella tjänster är kapacitetsutnyttjandet väsentligt högre. Drygt hälften kan inte öka tjänsteleveranserna alls eller som mest fem procent
utan att nyrekrytera. Cirka 30 procent har upplevt brist på arbetskraft. Det som skiljer
dessa näringsgrenar åt är att personliga och kulturella tjänster i dubbelt så stor utsträckning inte haft något behov att rekrytera det senaste halvåret. Bristen på erfarna kockar är
stor och det förekommer också brist på utbildad och erfaren serveringspersonal. På sina
håll har arbetsgivarna även haft svårt att hitta kunniga restaurangbiträden. Inom personliga och kulturella tjänster har man uppgett att idrottstränare och instruktörer samt i viss
mån frisörer har varit svåra att rekrytera det senaste halvåret.
Fakta om hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster
Antalet sysselsatta inom hotell och restaurang är drygt 4 000. Där finns den absolut
största andelen ungdomar under 24 år och lägsta andelen 65 år eller äldre av samtliga
beskrivna näringsgrenar. Hotell och restaurangbranschen är liksom handeln traditionellt en ingångsbransch för ungdomar. Personliga och kulturella tjänster sysselsätter
uppåt 4 900 personer. Andelen 65 år eller äldre är den tredje högsta efter jord och skog
och fastighetsverksamhet. Sammantaget är förhållandet kvinnor–män 60–40.
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Information och kommunikation
Förväntningsläget är positivt för denna bransch såväl på kortare som längre sikt. Fler än
hälften räknar med en ökad efterfrågan initialt och drygt 65 av 100 bedömer fortsatt ökning
på längre sikt. Utrymmet för att möta upp en ökad efterfrågan med befintlig personal har
ökat något jämfört med föregående prognostillfälle. 38 procent klarar som mest en ökning
med fem procent utan att behöva nyrekrytera. Andelen som kan öka mer än 20 procent
med befintlig personalstyrka har ökat från en dryg tiondel i höstas till 15 av 100 denna vår.
Många har haft rekryteringsbehov och en stor andel har då upplevt svårigheter att hitta
personal. Liksom vid flera tidigare undersökningar har arbetsgivarna bland annat upplevt
brist på mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter.
Fakta om information och kommunikation
De sysselsatta uppgår till nära 2 200 personer. En minskning med 120 personer jämfört med 2013. Fördelningen yngre respektive äldre ligger under genomsnittet för
samtliga näringsgrenar. Männen utgör med 70 procent en majoritet av de sysselsatta.
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Offentliga tjänster
Sammanfattning


Fortsatt starkt ökad efterfrågan



Mycket stor brist på arbetskraft



Ökad sysselsättning

Efterfrågan på den offentliga tjänsteproduktionen förväntas nu bli den högsta på åtminstone de senaste nio åren och det gäller de flesta verksamhetsområden med tre undantag. Undantagen är övrig kommunal verksamhet, till exempel miljö- och tekniska kontor
samt primärvård och statlig verksamhet. Dessa räknar i huvudsak med en oförändrad efterfrågan. Inom utbildning samt vård och omsorg som bedrivs i privat regi är förväntningarna också höga.
Bristen på arbetskraft är stor inom alla verksamhetsområden förutom statlig och övrig
kommunal verksamhet. Andelen som upplevt brist på arbetskraft varierar mellan 60 och
100 procent. Till skillnad från i höstas har bristen blivit mer påtaglig även inom utbildning,
vård och omsorg som bedrivs med privat huvudman. De yrken där rekryteringsproblem
förekommer tas upp under de olika verksamheterna.

Utbildningsverksamhet
Barnomsorgen väntar en ökad efterfrågan, det bedömer hälften av länets tio kommuner.
Bakgrunden torde till stor del en ökad inflyttning av asylsökande barnfamiljer utgöra. Liksom tidigare råder brist på förskollärare men även fritidspedagoger.
Grundskolan räknar med en fortsatt starkt ökad efterfrågan, detsamma gäller även för
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är en mycket stor brist på grundskollärare. En
bidragande orsak kan kravet på lärarlegitimation vara. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet. Den övergångsbestämmelse som tidigare har gjort undantag för
lärare och förskollärare som var anställda före den 1 juli 2011 gäller inte längre. Skolverkets
statistik för grundskolan i Gävleborg visar att andelen lärare med kommunal huvudman
samt lärarlegitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen uppgår till
drygt 75 procent9. Det skiljer mellan kommunerna, från närmare 60 procent i Ljusdal och
Ockelbo till dryga 80 procent i Gävle. Speciallärare och specialpedagoger har också varit
svårrekryterade.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen räknar också med en ökad efterfrågan det kommande halvåret. Något som vuxenutbildningen bedömer ska fortsätta även på längre sikt,
sex till tolv månader framöver. Gymnasieskolan å sin sida räknar då med en avmattning.
Brist på arbetskraft signaleras från båda skolformerna och gäller gymnasielärare, studieoch yrkesvägledare samt speciallärare och specialpedagoger.

Anställda i grundskolan i oktober 2015 och fick lärarlegitimation och behörighet fram till och med
5 februari 2016
9
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Vård och omsorg samt sociala tjänster
Den kommunala vård och omsorgen har sett en ökad efterfrågan på sina tjänster, det gäller
både på kortare och längre sikt. Privata huvudmän har haft en kraftigt ökad efterfrågan det
senaste halvåret, 7 av 10 har sett en ökning. Det är en utveckling de bedömer kommer att
mattas av.
Bristen på arbetskraft är mycket hög och 61 procent av medverkande enheter inom den
kommunala vård och omsorgen har haft rekryteringsproblem det senaste halvåret. För privata utövare har bristen också ökat kraftigt, 68 procent har upplevt svårigheter att rekrytera. Oavsett huvudman har bristen bland annat gällt undersköterskor, grundutbildade
sjuksköterskor, distriktssköterskor, geriatriksjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter och sjukgymnaster, socialsekreterare och biståndsbedömare samt behandlingsassistenter och socialpedagoger. Även chefer inom socialt och kurativt arbete efterfrågas.

Lasarett och slutenvårdskliniker samt primärvård
Lasarett och slutenvårdkliniker räknar med ett ökat behov av sina tjänster både på kortare
och längre sikt. Primärvården däremot väntar inte några större förändringar. Det råder
mycket stor brist på arbetskraft och det senaste halvåret har lasarett och slutenvårdsklinikerna uppgett brist på specialistläkare, övriga läkare, grundutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, anestesisjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker. Primärvården å sin sida tar också upp arbetsterapeuter och ST-läkare samt distriktssköterskor.

Statlig verksamhet
Den statliga verksamheten räknar till största delen med en oförändrad efterfrågan såväl på
kortare som längre sikt. Det är endast någon enstaka verksamhet som har upplevt någon
brist på arbetskraft vid rekrytering. Det har då företrädesvis gällt frivårdshandläggare.

Fakta om offentliga tjänster
Offentliga tjänster sysselsatte uppåt 42 000 personer 2014. En ökning med nära 600 personer jämfört med 2013. Andelen förvärvsarbetande inom dessa verksamheter är högst i
Bollnäs, Nordanstigs och Gävle kommuner. Andelen är lägst i kommunerna Hofors, Sandviken och Ovanåker. Deras andel ligger dessutom väsentligt lägre än för länet som helhet.
Drygt 2 600 är 24 år eller yngre och närmare 1 700 är 65 år eller äldre. Offentliga tjänster
domineras av kvinnor, 78 procent. Det är inom vård och omsorg inklusive sociala tjänster
som kvinnornas andel är som störst, 85 procent.
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Diagram 12. Andel förvärvsarbetande10 inom offentliga tjänster per kommun i
Gävleborgs län 2014
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Källa: SCB (RAMS)

Matchningsläget på arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden har över tid upplevt brist på arbetskraft inom ett flertal yrken av vilka
många är ständigt återkommande. På motsvarande sätt har efterfrågan varit liten och/eller
konkurrensen stor inom lika ständigt återkommande andra yrken, som inte kräver särskild
utbildning. En trend som pågått under en längre tid är att många yrken som är svårrekryterade kräver längre eftergymnasial utbildning, minst tre år. På senare tid har arbetsgivarna också haft rekryteringsproblem inom vissa yrken som normalt inte kräver mer än en
gymnasieutbildning, men har då i huvudsak krävt ett yrkesinriktat program inom gymnasieskolan eller motsvarande, till exempel vård och omsorgsprogrammet.
Bakomliggande skäl till matchningsproblematiken är att många av de sökande inte har den
kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Som även nämns på annan plats i detta dokument
har Gävleborg fortfarande landets lägsta utbildningsnivå. Ser man till möjligheterna att
matcha Arbetsförmedlingens inskrivna arbetslösa mot majoriteten av yrken där arbetsgivarna upplever brist blir de allt mer begränsade. Det sker i takt med att andelen inskrivna
arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden ökar. De beskrivs mer utförligt under rubriken ”Arbetslösheten bland arbetslösa i utsatt ställning” längre fram i dokumentet. Det
kan dock redan här påtalas att de utgör 75 procent eller tre fjärdedelar av samtliga inskrivna
arbetslösa.11 Alla har inte svårt att få arbete men många. Det framgår i och med att de med
långa arbetslöshetstider ökar. Alla och envar förstår att det inte går att matcha någon med
förgymnasial utbildning till ett arbete som maskiningenjör eller grundskollärare och fyra
av tio bland de inskrivna arbetslösa har inte högre utbildning än så. Samtidigt har så kallade enklare arbeten som egentligen inte kräver någon särskild utbildning minskat fortlöpande. Numera ser arbetsgivarna ofta gymnasieutbildning som grundläggande för anställning.
10
11

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Inskrivna arbetslösa april månad 2016
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Diagram 13 visar hur bristen på arbetskraft hos privata arbetsgivare successivt ökar och nu
är den högsta på åtta år och överstigande länets snitt för fjärde gången i rad.
Diagram 13. Brist på arbetskraft, privata arbetsgivare, våren 2007–våren 2016
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Men det handlar inte uteslutande om utbildningsbakgrund. Arbetsgivare påtalar också att
i vissa fall där inte så mycket formell utbildning krävs, utan istället egenskaper som driv
och vilja att lära sig, fattas intresset hos en del personer. Det förekommer till exempel att
någon som fått exempelvis en praktikplats underlåter att komma i tid och uppträder generellt nonchalant. Dessa personer utgör naturligtvis undantag men förstör utsikterna till arbete både för sig själv och andra. Orsaken till detta beteende ska det inte spekuleras om
här, men kanske kan en låg självkänsla vara en bidragande orsak, att man inte bryr sig, för
man tror att det ändå inte kommer att leda till något arbete. Oavsett orsak så är det en
olycklig situation för den enskilde individen. Däremot kan det vara viktig information att
föra vidare till dem som besitter rätt kompetens för att titta närmare på vad som ligger
bakom.
Om bristen på arbetskraft ökat inom det privata näringslivet så har den dock ökat mycket
kraftigt inom offentlig verksamhet och ligger högt över genomsnittet över tid i länet.
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Diagram 14. Brist på arbetskraft, offentliga arbetsgivare, våren 2007 - våren
2016
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Att bristen är extra hög bland offentliga arbetsgivare har till stor del två orsaker. Pågående
ersättningsrekryteringar för de som går i pension och utökade verksamheter för att möta
en ökad efterfrågan i och med inflödet av asylsökande. Vi har också en åldrande befolkning
som i och för sig har fler friska år i många fall men det gäller tyvärr inte alla.
Inom offentlig verksamhet såsom utbildning, vård och omsorg krävs i normalfallet en eftergymnasial utbildning eller en vård- och omsorgsutbildning från gymnasieskolan eller
motsvarande.
I samband med matchningsläget kan nämnas att sett till arbetsmarknadsställning efter utbildningsnivå/inriktning år 2013 i Gävleborgs län 12 framkommer följande: Andelen förvärvsarbetande som utgör 90 procent eller mer återfanns endast bland dem med eftergymnasial utbildning och sett till inriktning så toppade veterinärutbildning, läkarutbildning, civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri, civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik följt av 30 andra utbildningsinriktningar.
Längst ned i andra änden på skalan återfanns de med folkskoleutbildning och motsvarande
utbildning med 37 procent förvärvsarbetande. Understigande 70 procent fanns ytterligare
14 inriktningar/nivåer. De är de med en konstnärlig eftergymnasial utbildning, estetisk utbildning på gymnasial nivå, grundskoleutbildning och motsvarande utbildning samt yrkesinriktad utbildning inom naturvetenskap, matematik, data på gymnasial nivå och även pedagogisk utbildning, gymnasial nivå Det förekom flera utbildningar på eftergymnasial nivå
där andelen förvärvsarbetande understeg 70 procent. Dessa exkluderas i denna text eftersom de hade övrig/okänd/ospecificerad inriktning och/eller inte avslutats med examen.

SCB. Arbetsmarknadsställning i befolkningen 20–64 år efter region och utbildningsgrupp. År
2013.
12
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Beräknat på samma sätt hade de med folkskoleutbildning och motsvarande utbildning
högst andel inskrivna arbetslösa och högst andel utanför arbetskraften. Inga inskrivna arbetslösa återfanns inom följande utbildningsinriktningar: apotekarutbildning, polisutbildning, receptarieutbildning, skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst tre år)
och barnmorskeutbildning. Ingen som hade högskoleingenjörsutbildning – kemi- och bioteknik, material- och geoteknik – stod utanför arbetskraften.
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Befolkning och arbetskraft
I korthet: Gävleborgs befolkning ökar och det sker i nästan samtliga kommuner. Det
beror helt och hållet på inflyttning från andra länder. Länet har länge haft en negativ
utveckling vad gäller antalet personer i arbetsför ålder (16–64 år). I och med att utrikesfödda flyttat till länet har minskningen mattats av och bland befolkningen i yrkesaktiv
ålder (20–64 år) har det till och med skett en liten ökning de senaste två åren. Utan den
inflyttning som skett och pågår nu, skulle länet ha svårt att upprätthålla välfärden. Länets utbildningsnivå behöver höjas, inte minst bland männen och ohälsotalet behöver
minskas. Kan sedan ett större antal av de som står utanför arbetskraften istället bli en
del av den, förbättras länets utbud av arbetskraft både till antal och kompetens.
Utbudet av arbetskraft i länet påverkas bland annat av följande:


befolkningsutvecklingen, ökning eller minskning av personer i arbetsför ålder



ohälsa, ökar eller minskar



utbildning, fler eller färre studerar



arbetspendling

Befolkningen fortsätter öka med inflyttning från andra länder
År 2015 ökade Gävleborgs befolkning med 1 800 personer. I slutet av 2015 bestod därför
befolkningen av 281 800 personer. Det är fjärde året i rad som befolkningen i länet ökar,
senast dock med ett par hundra färre än 2014. Den senaste ökningen kom nio av länets tio
kommuner till del; Nordanstig hade en marginell minskning.
Gävleborg hade ett negativt födelseöverskott men ett positivt flyttningsnetto. Det innebär
att det föddes färre än det dog och fler flyttade in än ut. Det positiva flyttningsnettot har sin
grund i inflyttning av personer från utlandet. Minskningen av länets befolkning i arbetsför
ålder (16–64 år) har mattats av de senaste tre åren. Det beror på att inflyttningen från utlandet i huvudsak består av personer i den åldersgruppen. Därmed får länet också tillskott
av arbetskraft. Antalet i yrkesaktiv ålder 20–64 år visar 2015 någon ökning för andra året i
rad efter att tidigare ha minskat sedan år 1995. En kommun som sticker ut i länet är Ovanåker. Där har befolkningen såväl i arbetsför som i yrkesaktiv ålder minskat varje år sedan
år 1990, således i 26 år. Ändå har befolkningen som helhet ökat något både 2014 och 2015,
år 2014 framför allt bland personer 65 år eller äldre men 2015 framför allt bland barn 0–
15 år. Gävle kommun utmärker sig också såtillvida att där har befolkningen som helhet ökat
varje år sedan millennieskiftet.
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Ohälsotalet ökar för andra året i rad
Ohälsotalet13 i Gävleborgs län ökade både 2014 och 2015. Tidigare har det minskat kontinuerligt sedan år 2003. Ohälsotalet är inte oväntat högst bland de äldre och lägst bland de
yngre. Det är dock de yngre som står för ökningen medan ohälsotalet fortsätter minska för
de äldsta.
Gävleborgs ohälsotal har trots ökning förflyttat sig ett steg i rätt riktning jämfört med övriga län och var 2015 det sjunde högsta i landet. Men ett ökat ohälsotal kan få en negativ
effekt på arbetskraftsutbudet.

Minskat antal högskolenybörjare från Gävleborg
Den regionala rekryteringen av högskolenybörjare från Gävleborg, det vill säga de som aldrig tidigare bedrivit högskolestudier och är yngre än 35 år, var nära 1 250 personer hösten
2015. En marginell minskning jämfört med 2014 men samtidigt det lägsta antalet sedan år
2008. 14 Hösten 2015 var sökandetrycket15 vid landets universitet och högskolor högst på
följande utbildningsprogram: konstnärlig kandidatexamen, psykolog, dietist, veterinär och
läkare. Högst sökandetryck vid Högskolan i Gävle hade utbildningsprogram till socionom,
förskollärare, kandidat, övriga (exkl. konst), sjuksköterska och kandidatexamen ekonom.
Det indikerar att efterfrågan är stor på utbildningar inom flera bristyrken vilket är positivt.
Mindre positivt i de fall antalet utbildningsplatser är otillräckligt för att svara upp mot sökandes efterfrågan och arbetsmarknadens behov.
Gävleborgs län hade år 2015 fortfarande landets lägsta andel högutbildade, 18,1 procent
och Stockholms län den högsta andelen, 33,5 procent 16. Skillnaden mellan könen är påtaglig; andelen högutbildade män i Gävleborg är 12,5 procent och andelen högutbildade kvinnor 24 procent. Andelen högutbildade har ökat kontinuerligt, väsentligt mer påtagligt för
kvinnor än för män. Det är ett problem att männen halkar efter när det gäller högre utbildning. Kompetenskraven ökar på arbetsmarknaden och männen riskerar att få det svårare
att konkurrera om jobben.

Allt fler arbetspendlar ut från länet
År 1985 pendlade drygt 5 000 gävleborgare till arbete i andra län. År 201417 var antalet det
högsta sedan dess och uppgick till drygt 9 000 personer. Länet har en negativ nettopendling. Det innebär att det är färre som pendlar in för arbete i Gävleborg än omvänt. År 2014
var det drygt 2 000 färre som pendlade in än ut. Tre kommuner i länet har dock en positiv
nettopendling och det är Gävle, Sandviken och Hudiksvall. Sett till näringsgrenar så är det
två som har en positiv nettopendling, jord- och skogsbruk samt fastighetsverksamhet. Det
Källa: Försäkringskassan. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts
från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning relaterat till
antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64 år.
14 Källa: Universitetskanslersämbetet
15 Ibid. Sökandetryck är antalet förstahandssökande per plats på utbildningsprogram vid uni13

versitet och högskolor. Sökandetrycket ger en indikation på hur stor efterfrågan är på en utbildning vid ett universitet eller en högskola.
16
17

Personer 25–64 år med minst treårig eftergymnasial utbildning
Statistik för år 2015 ännu ej tillgänglig
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handlar dock om mycket små tal. Majoriteten av länets utpendlare reser i första hand till
Stockholms län och därefter till Uppsala, Dalarnas och Västernorrlands län i fallande ordning. De flesta inpendlare kommer från samma fyra län om än i något omvänd storleksordning: Uppsala, Stockholm, Dalarna och Västernorrland.
Inom länet sker också en arbetspendling. Länets största kommun Gävle hade närmare
4 900 personer som pendlade in från övriga kommuner i länet år 2014. Majoriteten eller
uppåt 2 900 personer kommer från Sandviken. Omvänt så pendlar uppåt 3 200 Gävlebor
till Sandviken.

Arbetskraften ökar men många står utanför
Mellan 2012 och 2014 minskade de som ingick i arbetskraften med cirka 1 600 personer.
Med hänsyn till demografi, ohälsa, studier och arbetspendling så bedömer Arbetsförmedlingen att det är en utveckling som har vänt till en ökning 2015. En ökning som beräknas fortsätta även 2016 och 2017 med sammanlagt cirka 2 400 personer.
I arbetskraften ingår sysselsatta och arbetslösa. Arbetskraftsdeltagandet enligt Arbetsförmedlingens definition uppgick till drygt 81 procent av befolkningen 16–64 år 2014. De
knappa 19 procent som stod utanför arbetskraften år 2014 motsvarar uppåt 32 000 personer. Till den gruppen hör bland annat hemarbetande, långtidssjuka och heltidsstuderande
som inte söker arbete.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
I korthet: Trots ett minskat inflöde av nyinskrivna ökar antalet arbetslösa. Det beror på
att färre får arbete och fler blir arbetslösa längre. Den utvecklingen kommer att fortsätta
och förstärkas. Det stora antalet asylsökande kommer att generera fler nyinskrivna arbetslösa vartefter uppehållstillstånd beviljas. Det påverkar andelen inskrivna arbetslösa
med en utsatt ställning som ökar kontinuerligt och nu utgör tre fjärdedelar. Samtidigt
stiger antalet med mycket långa arbetslöshetstider, fler än var femte har varit utan arbete mer än två år.

Arbetslösheten ökar
Efter en längre tid av minskad arbetslöshet stannade utvecklingen upp andra kvartalet 2015
och arbetslösheten började öka igen. Första kvartalet 2016 skedde en liten minskning som
bedöms vara tillfällig. Istället beräknas arbetslösheten fortsätta öka under prognosperioden vid jämförelse kvartal mot kvartal året innan. Det skulle innebära att antalet inskrivna i slutet av detta år uppgår till 16 300 personer eller 11,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Motsvarande siffror i slutet av 2017 bedöms bli 17 100 personer eller
12,1 procent.
Vid en blick fem år tillbaka i tiden kulminerade arbetslösheten första kvartalet 2010. Då
var cirka 18 000 arbetslösa inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Den ekonomiska krisen
2008 och 2009 orsakade således inte lika hög arbetslöshet som den länet hade i början på
90-talet. Det första kvartalet 1994 var det fler än 25 000 inskrivna arbetslösa. Diagrammet
nedan visar arbetslösheten som andel av arbetskraften 16–64 år över längre tid. Toppåret
2007 hade en positiv effekt på arbetslösheten. Första kvartalet det året var totalt 9 600
personer inskrivna som arbetslösa. Till skillnad från riket så visar diagram 16 också en
ökande trend av arbetslösheten i länet med undantag för en liten nedgång som sedan planat
ut de senaste månaderna.
Diagram 15. Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Gävleborgs län, januari 1995–april 2016
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen.
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Nyinskrivna arbetslösa minskar fortfarande men ökar på sikt
Trenden med ett minskat antal nyinskrivna arbetslösa fortsätter. Det senaste halvåret, det
vill säga november 2015 till och med april 2016, har drygt 500 färre registrerats som nyinskrivna arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar vid jämförelse med motsvarande period
året innan.
Det är skillnad mellan olika grupper av nyinskrivna arbetslösa. Sett till åldrar är det bland
dem i åldern 25–34 år samt ungdomar 18–24 år antalet minskat mest. Antalet nyinskrivna
arbetslösa män har minskat mer än kvinnorna. För inrikesfödda har det också skett en
minskning men istället någon ökning för dem som är födda utanför Europa.
År 2015 tog Migrationsverket emot drygt 160 000 ansökningar om asyl18 totalt i riket. En
dubblering jämfört med 2014. Migrationsverkets senaste prognos daterad 2016-04-27 visar ett planeringsantagande19 på 60 000 nya asylsökande till Sverige såväl 2016 som 2017.
Den 1 mars 2016 fanns nära 5 000 personer i arbetsför ålder i anläggnings-, eget eller övrigt
boende i länet. Alla stannar säkert inte i Gävleborg och alla kommer inte heller att ingå i
arbetskraften men vartefter Migrationsverket fattar beslut som innebär att uppehållstillstånd beviljas kan Arbetsförmedlingen förvänta sig fler nyinskrivna arbetslösa.

Antalet inskrivna arbetslösa som får arbete fortsätter minska
Utvecklingen är inte unik för Gävleborg utan gäller i princip i hela landet. I 16 av 21 län har
antalet inskrivna arbetslösa som fått arbete det senaste halvåret (november–april) minskat
jämfört med samma period året innan. Minskningen är inte stor detta halvår men eftersom
det är en utveckling som pågått en längre tid så är det en negativ trend. En närmare granskning av utvecklingen i Gävleborg för olika grupper inskrivna arbetslösa visar att det framför
allt är bland män som minskningen har skett.

Arbetslöshetens sammansättning
Närmast beskrivs hur arbetslösheten i olika sökandegrupper ser ut när man relaterar till
arbetskraften i respektive grupp. Uppgifterna avser ett genomsnitt av fjärde kvartalet 2015
och första kvartalet 2016 för länet och riket. Sett till länet som helhet är det framför allt tre
sökandegrupper som sticker ut av dem som redovisas i diagram 17. Dessa utgör ingen överraskning utan är desamma som redovisats i tidigare prognoser. Det är de med förgymnasial
utbildning, utrikesfödda och ungdomar 18–24 år. Arbetslösheten är väsentligt högre för
dem än övriga grupper. En del av dessa hör till dem som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Det vill säga de som har extra svårt att finna, få och behålla ett arbete.
Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög i Gävleborgs län, trots att den minskar. Den var
22,6 procent av den registerbaserade arbetskraften sett till genomsnittet av fjärde kvartalet
2015 och första kvartalet 2016. Det motsvarar drygt 3 600 personer. Blekinge län hade den
högsta arbetslösheten samma period och Stockholms län den lägsta.
En utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och
ingår därför inte i folkmängden.
19 Planeringsantagandet är det antal asylsökande inom prognosintervallet som Migrationsverkets
planering och de ekonomiska beräkningarna i prognosen utgår ifrån.
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Gävleborg hade landets högsta arbetslöshet i genomsnitt under oktober 2015 till och med
mars 2016 (11,7 procent), lägst var den i Uppsala län. Äldre (55–64 år) och de med eftergymnasial utbildning var de grupper i Gävleborg där arbetslösheten låg närmast rikssnittet.
Motsatsen gäller för utrikesfödda inskrivna arbetslösa. För dem var arbetslösheten längst
ifrån rikssnittet och högst i landet.
Diagram 16. Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt av kv. 4 2015 och kv. 1 2016, Gävleborgs län
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Mer än en femtedel utan arbete mer än två år
Diagram 17 på nästa sida visar nu, våren 2016, en nedåtgående trend av antalet inskrivna
arbetslösa med en arbetslöshetstid upp till sex månader. De med en arbetslöshetstid på 6–
12 månader visar också en minskning. Samtidigt ökar antalet med de längsta arbetslöshetstiderna. Den trenden har pågått en längre tid. Allt fler är utan arbete allt längre vilket
hänger samman med att de som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar.
Första kvartalet 2016 fördelar sig tiden i genomsnitt för inskrivna arbetslösa som följer:
upp till sex månader 38 procent, 6–12 månader 19 procent, 12–24 månader 20 procent och
mer än 24 månader 23 procent. Det innebär en minskning med en procentenhet för de två
variabler med kortast arbetslöshetstid och en lika stor ökning för de med längst arbetslöshetstid.
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Diagram 17. Inskrivna arbetslösa 16–64 år efter inskrivningstid, Gävleborgs
län, januari 2006–april 2016
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Arbetslösheten hög för dem med utsatt ställning
En stor utmaning för arbetsmarknadspolitiken är att stötta och rusta de personer som står
längst från arbetsmarknaden. Att underlätta för dem att finna, få och behålla ett arbete är
en vinst såväl för den enskilde individen som för samhället.
Oavsett konjunktursvängningar finns det grupper av arbetssökande som har stora svårigheter att etablera sig i arbetslivet. Det visar sig genom långa arbetslöshetstider. Ju kärvare
arbetsmarknad, desto större stöd behöver dessa personer eftersom de då också måste konkurrera med dem som står närmare arbetsmarknaden.
Det är viktigt att beakta att det skiljer sig åt mellan de olika grupperna med en utsatt ställning. Alla som ingår i en grupp har inte svårt att få arbete. Generellt har de dock en hög
relativ arbetslöshet och i många fall långa arbetslöshetstider. I synnerhet de som ingår i
flera av grupperna samtidigt.

Andelen personer i utsatt ställning
Våren 2010 nådde arbetslösheten i länet sin topp efter finanskrisen. Då var antalet arbetslösa med utsatt ställning respektive övriga ungefär lika stort. Därefter började arbetslösheten vända nedåt och då minskade den först och främst bland de övriga. Gapet som då
uppstod mellan grupperna har därefter vuxit kontinuerligt.
En kontinuerligt ökande andel av dem som är arbetslösa utgörs av personer med så kallad
utsatt ställning på arbetsmarknaden. Våren 2016 ingår 75 procent eller närmare 11 600
personer av de inskrivna arbetslösa i Gävleborg i begreppet utsatt ställning. Det är den
tredje högsta andelen i landet efter Södermanlands och Jönköpings län. Det är också en
väsentligt högre andel än bland övriga Norrlandslän där Västerbottens och Norrbottens län
har den lägsta andelen i landet. Det är ett sätt att titta på saken.
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Diagram 18. Inskrivna arbetslösa 16–64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Gävleborgs län januari 2004–april 2016
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Väljer man istället att titta på den relativa arbetslösheten visar diagram 19 att Gävleborgs
län, tätt följd av Södermanlands län, har en stor utmaning att jobba med. Av Gävleborgs
inskrivna arbetslösa, 11,3 procent i april, utgör de med utsatt ställning 8,5 procent och övriga 2,8 procent av den totala registerbaserade arbetskraften.
Diagram 19. Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft
totalt och varav i utsatt ställning, april 2016
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Hur fördelar sig de som har en utsatt ställning?
Hur de olika grupperna fördelar sig över tid framgår av diagram 20. De grupper som visar
en markant ökning är dels de med högst förgymnasial utbildning, men framför allt de inskrivna arbetslösa som är födda i länder utanför Europa. Majoriteten av de utomeuropeiskt
födda har kort utbildning från födelselandet även om många också har en eftergymnasial
utbildningsbakgrund. Antalet inskrivna arbetslösa av utomeuropeiskt ursprung ökar dock
i väsentligt högre omfattning än antalet personer totalt med förgymnasial utbildning. Det
senare kan delvis bero på att antalet inrikesfödda med kort utbildning minskar.
Diagram 20. Inskrivna arbetslösa 16–64 år fördelade på enskilda grupper,
Gävleborgs län, januari 2004–april 2015.
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En snabb blick på dem med utsatt ställning i Gävleborg i april 2016
I april utgör de med högst förgymnasial utbildning 41 procent (6 300 personer) av samtliga
inskrivna arbetslösa i länet. Det är tillsammans med Dalarnas län den högsta andelen i landet. 2 300 av dem med kort utbildning är födda i Sverige, 300 är födda i Europa och 3 700
är födda utanför Europa.
De födda utanför Europa utgör 42 procent (6 400 personer) av de inskrivna arbetslösa, av
dem har 58 procent förgymnasial utbildning.
Andelen äldre, 55–64 år utgör 14 procent (2 100 personer), av dem har 34 procent eller 700
personer en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
De som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga utgör 22 procent
eller 3 300 personer av samtliga inskrivna arbetslösa.
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Utmaningar i Gävleborgs län
Gävleborg är ett län som ur flera perspektiv har många och svåra utmaningar att brottas
med. Sett till arbetsmarknaden framstår arbetskrafts- och kompetensförsörjningen, utbildningsnivån och bristen på enkla arbeten, det vill säga arbeten där en förgymnasial utbildning kan vara tillräcklig, som några av de största utmaningarna. Det ökande antalet inflyttade personer som är födda utanför Europa utgör både en utmaning och en möjlighet.
För att börja med arbetskraftsförsörjningen så har basen för arbetskraften, det vill säga
befolkningen i arbetsför ålder 16–64 år minskat kontinuerligt de senaste sju åren i länet
som helhet. Sett till antal har den största minskningen skett i Hudiksvalls och Söderhamns
kommuner. Minskningen har dock pågått längst i Ovanåkers kommun, åtminstone i 25 år.
Nu kan man protestera och påtala att befolkningen visst ökat i samtliga kommuner i länet
utom en. Javisst, det är sant, men med undantag för Gävle kommun är det inte befolkningen i arbetsför ålder som ökat utan de som är 65 år eller äldre. Det är i och för sig inget
konstigt eftersom det stora antalet 40-talister har uppnått pensionsåldern under perioden
2005–2014. Tyvärr har det en negativ effekt på den möjliga arbetskraften. Det enda som
håller tillbaka den utvecklingen är inflyttning av personer i arbetsför ålder från andra länder.
Sverige har under det senaste året tagit emot ett rekordhögt antal asylsökande. Gävleborg
är ett län som redan tagit emot många asylsökande per capita. Därför har detta län tilldelats
ett väsentligt lägre antal än många andra län för år 2016. Detta beräknas då enbart på dem
som finns i ett anläggningsboende. Den 1 mars 2016 fanns nära 7 000 personer i anläggnings-, eget eller övrigt boende i länet. Drygt 5 000 av dessa är i arbetsför ålder och det
största antalet, uppåt 1 300 personer finns i Söderhamns kommun. Om man då gör ett räkneexempel baserat på Migrationsverkets statistik för 2015 som visar att bifallsandelen generellt uppgick till 55 procent av avgjorda asylärenden20 skulle det innebära ett tillskott till
den arbetsföra befolkningen med nära 2 800 personer. När det gäller asylsökande från Syrien så är bifallsandelen 90 procent. Utan att gå in på fler beräkningar kan konstateras att
asylsökande från Syrien utgör den största gruppen varför tillskottet till befolkningen i arbetsför ålder kan förväntas bli väsentligt högre än 2 800 personer. Förhoppningsvis kommer majoriteten sedan att ingå i arbetskraften. Antalet personer i arbetskraften säger inte
allt utan leder osökt till nästa fråga.
Hur ser det då ut med kompetensförsörjningen? Kan företagen och offentliga verksamheter
hitta den kompetens de behöver? Sett till dem som är utan arbete och finns inskrivna hos
Arbetsförmedlingen går det inte att tveklöst svara ja på den frågan. Det är många gånger
en stor skillnad mellan vilken kompetens som efterfrågas och den som finns direkt tillgänglig hos Arbetsförmedlingen. Som redan beskrivits tidigare i detta dokument utgör personer
som oftast har en utsatt ställning på arbetsmarknaden 75 procent av de inskrivna arbetslösa. Samtidigt är antalet övriga inskrivna arbetslösa det lägsta sedan före finanskrisen. För
att klara länets kompetensförsörjning inom yrken som normalt kräver en gymnasial utbildning måste ungdomarna stöttas i att fullfölja sina studier. En aktuell insats i nuläget är så
Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Uppgiften avser enbart beslut som har fattats i första instans, det vill säga
av Migrationsverket.
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kallade utbildningskontrakt 21. Många ungdomar som har svårt att finna sig tillrätta i gymnasieskolan trivs och klarar sina studier bättre i annan skolform såsom exempelvis folkhögskola. Sedan finns ett stort antal personer som inte längre kategoriseras som ungdomar
men som också saknar gymnasieutbildning. De har istället kanske en yrkes- och arbetslivserfarenhet som går att bygga vidare på eller uppdatera. Är man närmare pensionen än studenten är kanske inte en reguljär utbildning det lämpligaste alternativet. Då handlar det
mer om kortare utbildningsinsatser eller uppdatering av tidigare kunskaper genom praktisk träning i den arbetsmiljö som är aktuell. I vissa fall kan man kanske komplettera ofullständiga gymnasiebetyg och söka sig till en yrkeshögskoleutbildning.
Det leder osökt in på utbildningsnivån i länet. Att den är lägst 22 i landet är inte någon nyhet.
Däremot är det kanske inte lika allmänt känt att skillnaden mellan könen är mycket stor.
24 kvinnor av 100 har en längre eftergymnasial utbildning att jämföra med männens 12 av
100. Männen lever kanske i vissa fall kvar i villfarelsen att man kan få jobb inom typiskt
manliga jobb, till exempel inom tillverkningsindustrin, även utan gymnasieutbildning. Det
är inte troligt nu för tiden. Antalet förvärvsarbetande inom industrin har minskat. Från
2007 till 2014 har antalet minskat med 6 000 personer och de som arbetsgivarna rekryterar ska ha högre kompetens än tidigare. Tanken är inte att alla ungdomar ska bli akademiker. Däremot är det inte fel att uppmuntra till högre studier i ett län som Gävleborg som
har svårt att förflytta sig från en jumboplats vad gäller utbildningsnivån. En grundförutsättning är förstås att man har intresse och förutsättningar för högre studier. Har man inte
det, måste man som redan nämnts, i alla fall försöka fullfölja sina gymnasiala studier på
ena eller andra sättet. Efterfrågan på personal inom flera yrken som normalt kräver en
gymnasial utbildning har ökat och följaktligen också möjligheterna till arbete.
Är man skoltrött efter gymnasiet men planerar att studera vidare kanske man ska göra något annat under något år. Men är det negativt eller positivt för högre studier att göra ett
uppehåll på minst ett år efter gymnasieskolan? Hösten 2011 genomförde SCB en enkätundersökning23 som riktade sig till dem som började studera på universitet och högskolor
hösten 2009 och som hade haft minst ett års uppehåll mellan gymnasieskolan och studiestarten. Trots att många uppgav att de hade förlorat studievana och i viss mån kunskap
mellan gymnasieskolan och högskolan/universitetet, uppgav en majoritet av dem att de
hade fått med sig erfarenheter från studieuppehållet som de sedan hade nytta av i sina studier. Det skiljde sig beroende på såväl ålder som kön men sammantaget kan man dra slutsatsen att ett studieuppehåll de facto kan vara mer av godo än ondo. Men om man inte
fullföljer sina gymnasiestudier och kanske inte heller sin grundskoleutbildning vad händer
då?

Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller
motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en arbetslös ungdom
ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att
fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kommunen och berörd ungdom.
22 Personer 25–64 år med minst treårig eftergymnasial utbildning
23 Källa: SCB, Tema: Utbildning; Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan.
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Det leder in på nästa utmaning, bristen på enkla arbeten. Många företag förlägger i allt
större utsträckning sin produktion i länder med lägre lönekostnader men behåller exempelvis utveckling och forskning i Sverige. Det är en utopi att tro att den utvecklingen kommer att vända. Däremot finns det flera andra tänkbara scenarier. Ett kan vara en utvidgning
av befintlig Samhallverksamhet eller motsvarande. Ett annat kan vara nytänkande kring
odling, djuruppfödning och skogsbruk. Där man tar tillvara kunskaper som människor från
andra länder har med sig. Det kan till exempel gälla för oss obekanta grödor som svenskt
jordbruk kan ta till sig och hjälpa till att vidareutveckla till att bli nya områden på arbetsmarknaden. Här behövs kreativitet och idéer hos ett flertal aktörer i samhället.
Slutligen den sista punkten. Det ökande antalet inflyttade personer som är födda utanför
Europa utgör både en utmaning och en möjlighet. Utmaningarna är flera och handlar om
allt från bostäder och barnomsorg till validering och komplettering av legitimationsyrken.
Svenska språket utgör en tröskel som när den väl passerats blir en nyckel till utbildning och
arbete.
Här följer tre stycken med mycket siffror vilket behövs för att återge fakta korrekt. Ett nedslag i arbetslösheten i slutet av mars månad 2016 visar att 40 procent av de inskrivna arbetslösa i länet är födda utanför Europa. Det ser olika ut i olika kommuner. Andelen är
högst i Ockelbo, 60 procent och lägst i Hudiksvall och Nordanstig, 22 procent. Dessutom
är andelen som registrerats med en förgymnasial utbildning absolut högst i Ockelbo med
76 procent följt av Hofors med 69 procent. Antalet totalt i Ockelbo oavsett utbildningsnivå
är drygt 220 personer. Det låter inte som ett högt antal men för en så liten kommun som
Ockelbo torde det innebära en stor utmaning på flera plan. I länet som helhet var andelen
förgymnasialt utbildade 58 procent.
Samtidigt var andelen inskrivna arbetslösa i länet som är födda utanför Europa och registrerade med en eftergymnasial utbildning 20 procent. Andelen är högst i Gävle och Nordanstig, 23 procent och lägst i Ockelbo och Hofors, 9 procent. Med 5 000 utomeuropeiskt
födda personer som väntar på beslut på sina asylansökningar förväntas andelen inskrivna
arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar öka successivt under prognosperioden. Det skrivs
mycket om huruvida den stora gruppen asylsökande från Syrien har en högre utbildningsnivå än asylsökande från andra länder. Sett till de cirka 1 500 syrier som i mars 2016 var
inskrivna som arbetslösa i Gävleborgs län hade 44 procent en förgymnasial utbildning,
varav 28 procent kortare än nio år. 22 procent hade en gymnasial utbildning, 27 procent
hade en eftergymnasial utbildning två år eller längre och 5 procent en som var kortare än
två år. Skillnaden mellan könen är i det här fallet mycket liten. För att få ett större underlag
görs en jämförelse med samtliga inskrivna arbetslösa syrier i riket samma månad. Då blir
resultatet nära nog detsamma. Bland kvinnorna har 42 procent en förgymnasial utbildning
oavsett längd. Bland männen 43 procent. Bland kvinnorna har 28 procent en eftergymnasial utbildning två år eller längre att jämföra med männens 29 procent.
Hur ser då utbildningsnivån ut bland andra större utomeuropeiskt födda nationaliteter?
Den största gruppen inskrivna arbetslösa i Gävleborg födda utanför Europa kommer från
Eritrea, cirka 1 700 personer. Av dem har 66 procent en förgymnasial utbildning, varav 43
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procent kortare än nio år. 25 procent har en gymnasial utbildning, 5 procent hade en eftergymnasial utbildning två år eller längre och 2 procent en som var kortare än två år. I detta
fall är skillnaden mellan könen istället mer påtaglig. Bland kvinnorna har 72 procent en
förgymnasial utbildning oavsett längd, bland männen 63 procent. Bland kvinnorna har 2
procent en eftergymnasial utbildning två år eller längre att jämföra med männens 6 procent.
Här har nu redovisats många siffror men det kan konstateras att utifrån registrerade uppgifter hos Arbetsförmedlingen i mars 2016 skiljer det stort mellan de två största utomeuropeiska nationaliteterna som är inskrivna som arbetslösa i länet. Sett till det är det mer än
fem gånger så stor andel som har en eftergymnasial utbildning på minst två år bland syrier
jämfört med eritreaner. Sett till kön är skillnaden väsentligt mycket större och det är de
eritreanska kvinnorna som kommer till korta. Syriers utbildningsnivå har också jämförts
med övriga utomeuropeiskt födda bland de inskrivna arbetslösa i Gävleborg. Då framkommer att bland de senare har 60 procent en förgymnasial utbildning jämfört med syriers 44
procent. Bland övriga utomeuropeiskt födda har 11 procent en eftergymnasial utbildning
på minst två år att jämföra med syriers 27 procent. Allt detta stöder påståenden att syrier
generellt har en högre utbildningsnivå än övriga utomeuropeiskt födda sammantaget.
Här framträder nu det som utgör såväl utmaningar som möjligheter när det gäller utomeuropeiskt födda och deras framtid på arbetsmarknaden. En mycket stor utmaning är det
faktum att majoriteten enbart har en förgymnasial utbildning. Det går inte att komma ifrån,
trots det faktum att syrier har en större andel med eftergymnasial utbildning än många
andra. Visst, de senare kommer säkert att etablera sig snabbare på arbetsmarknaden men
majoriteten med kort utbildning kvarstår. Arbetsförmedlingen talar i alla sammanhang och
även i detta dokument, om vikten av en fullföljd gymnasieutbildning för att ta sig vidare till
arbete eller studier. Svårigheterna blir ganska uppenbara om man dessutom ska tillägna
sig ett nytt språk. Möjligheterna ska inte glömmas bort, dels i form av en ökad befolkning
som också tillför mer arbetskraft i ett län som Gävleborg där den svenskfödda arbetskraften
minskar kraftigt. Ett tillskott av personer med eftergymnasial utbildning är naturligtvis
också välkommet i länet som har lägst utbildningsnivå.
Det är också viktigt att komma ihåg att ingen grupp som lyfts eller beskrivits i detta dokument är homogen. Det förekommer otaliga variationer och förutsättningar. Det är också
viktigt att påtala att här finns heller inga svar eller lösningar utan syftet är att belysa utmaningar som länet har att jobba med. Med länet menas här inte enstaka aktörer som Arbetsförmedlingen utan alla som kan tillföra något som leder till en positiv utveckling för länet
och dess arbetsmarknad.
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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.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen24 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är

24

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 490 arbetsställen inom det privata näringslivet i Gävleborgs län och svarsfrekvensen blev 86,9
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 89 offentliga arbetsgivare i urvalet i Gävleborgs län och svarsfrekvensen uppgick till 94,4 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande sex 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 4 2015 och kvartal 1 2016,
Gävleborgs län

Kvinnor

Män

Bollnäs

13,4

11,6

15,0

26,4

7,5

8,0

55,4

37,3

10,0

8,0

Gävle

11,9

11,1

12,6

21,3

9,6

7,9

35,4

31,7

10,7

6,1

Hofors

10,4

9,9

10,8

27,4

5,3

7,5

32,7

25,3

8,2

4,8

Hudiksvall

9,0

7,3

10,5

20,5

4,9

7,3

27,4

23,6

8,2

4,2

Ljusdal

11,0

9,2

12,5

20,3

7,3

7,0

45,0

27,6

8,6

6,9

Nordanstig

7,4

6,3

8,3

13,6

5,0

5,7

28,2

17,7

5,7

4,4

Ockelbo

12,3

10,3

14,1

23,5

6,4

5,5

57,9

33,6

7,0

6,3

Ovanåker

9,7

8,9

10,3

23,6

5,3

5,6

60,8

20,2

7,2

7,4

Sandviken

13,9

13,6

14,1

26,8

8,3

7,8

48,4

37,8

10,2

7,7

Söderhamn

13,4

11,9

14,8

23,4

7,9

8,7

51,1

36,3

9,7

8,3

Länet

11,7

10,6

12,7

22,6

7,6

7,6

41,3

31,1

9,5

6,4

Riket

7,9

7,3

8,5

12,9

6,3

4,9

21,7

21,4

7,0

5,1

Kommun

Unga
Äldre
Inrikes
18-24 år 55-64 år födda

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

Totalt
16-64 år

Omslagsbild:

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 det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2016.
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