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Sammanfattning
Världsekonomin förstärks under 2016–2017 och det är USA som leder utvecklingen. Europa är
generellt mer positivt än vid vårens prognostillfälle. Tyskland utvecklas väl och Frankrike har
blivit något mer positivt men utvecklingen är bräcklig. Spanien har blivit starkare och våra nordiska grannar Norge och Danmark är mer positiva. Det gäller dock inte Finland som har en
kärvare situation. Sveriges ekonomi förstärks och BNP ökar med stöd av privat konsumtion och
investeringar, främst i bostäder. Exporten förstärks men importen ökar varför nettoexporten
inte utgör något större bidrag till BNP-tillväxten.
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för Gävleborgs näringsliv är starkare än normalt men
lägre än för riket. Industrin, som trots alla förändringar är stor i Gävleborg, har ett nedtonat
men positivt förväntningsläge som ligger strax över det historiska genomsnittet. Byggverksamhetens förväntningar är splittrade vilket delvis kan bero på osäkerhet vad ändrade regler för
ROT-avdrag kan medföra. Den privata tjänstesektorn hyser generellt stor optimism vad gäller
kommande marknadsutveckling. Den offentliga tjänstesektorn räknar med en ökad efterfrågan
och det gäller även verksamhet som bedrivs av privata huvudmän.

Antalet sysselsatta bedöms öka …
Våren 2015 gjordes bedömningen att sysselsättningen skulle komma att öka med 500 personer
2015 och 700 personer 2016. Höstens undersökning visar att antalet anställda inom offentlig
verksamhet ökat snabbt. Därför skiftar bedömningen för 2015 och 2016 plats. Det innebär att
bedömningen totalt för båda åren står sig och är oförändrad. Således en sammanlagd ökning
med 1 200 sysselsatta. Det förutsätter att arbetsgivarna får tag i den kompetens de behöver.
Gävleborgs historiskt höga bristtal inom offentlig verksamhet tyder redan på problem vid ersättnings- och nyrekryteringar.

… men arbetslösheten också i viss mån
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. Båda dessa grupper bedöms fortsätta öka. De senaste månaderna har ett historiskt högt
antal asylsökande kommit till Sverige. Migrationsverkets handläggningstider för asylärenden
har därför förlängts på grund av eget fältarbete. Antalet inskrivna arbetslösa kommer därför inte
att påverkas i någon större utsträckning förrän i ett senare skede, troligen framåt år 2017. Arbetslösheten bedöms trots det öka något såväl 2015 som 2016. I siffror handlar det om en ökning
med 200 personer år 2015 och med 300 personer 2016. Det innebär att den relativa arbetslösheten bedöms uppgå till 11,3 procent i slutet av år 2015 och 11,5 procent i slutet av år 2016.
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Arbetslöshetens sammansättning
Trots ett minskat inflöde av nyinskrivna så ökar antalet arbetslösa. Det beror på att färre får
arbete. Det vill säga fler blir arbetslösa längre. Den utvecklingen bedöms fortsätta och förstärkas.
Arbetslöshetens sammansättning visar att de som oftast har en längre väg till arbete utgör en
allt större andel av de inskrivna arbetslösa. Hösten 2015 är 72 procent av de inskrivna arbetslösa
i länet, personer som befinner sig i en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Det medför att omsättningen till arbete minskar och antalet personer med långa arbetslöshetstider ökar. Sett till
länet som helhet är det framför allt två sökandegrupper som sticker ut. Det är de med förgymnasial utbildning och utrikesfödda. Arbetslösheten är väsentligt högre för dem än övriga grupper.
Arbetslösheten bland unga 18–24 år är också fortsatt hög trots en kontinuerlig minskning. Men
det är inte ungdomar med en fullföljd gymnasial utbildning som utgör problemet. De senare rör
sig på arbetsmarknaden, de får jobb, ibland längre och ibland kortare. De lämnar arbetslösheten
och ibland blir de arbetslösa på nytt. Men då har de fått erfarenhet, kontakter och referenser
som hjälper dem ytterligare i deras väg ut på arbetsmarknaden. Under tiden kommer många av
de ungdomar som har en förgymnasial utbildning på efterkälken. Det är dessa ungdomar plus
de ungdomar som varken studerar, arbetar eller är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som behöver fångas upp och få extra stöd.

Utmaningar i Gävleborgs län
I Gävleborgs län kvarstår stora utmaningar. Tidigare prognoser har bland annat lyft fram förgymnasialt utbildade och utomeuropeiskt födda vilka tillhör dem som ofta har en utsatt ställning
på arbetsmarknaden. Våren 2015 lyftes arbetskraftsförsörjningen upp. Denna gång belyses de
som är i åldern 25–29 år och inte får så mycket uppmärksamhet och speciella insatser som de
yngre.
I Gävleborgs län uppgick år 2012 andelen unga som varken arbetar eller studerar till 12 procent
av befolkningen mellan 25 och 29 år. Det är den femte högsta andelen i landet jämfört med
övriga län och motsvarar drygt 1 700 personer.1 En granskning av gruppen inskrivna arbetslösa
25–29 år där de delas upp i utrikes respektive inrikes födda visar att de utrikes födda utgör drygt
hälften. Dessutom har mer än hälften (54 procent) av dem enbart en förgymnasial utbildning.
En knapp femtedel har eftergymnasial utbildning. Hälften så stor andel (27 procent), av de inrikes födda har förgymnasial utbildning och 14 procent eftergymnasial utbildning. Det är således
dubbelt så stor andel som har kort utbildningsbakgrund bland de utrikes födda. Däremot är det
en högre andel som har längre utbildning än bland inrikes födda. Det indikeras att de som i
nuläget kommer som asylsökande till Sverige många gånger har längre utbildning i bagaget.
Men det kan också antas att andra har enbart förgymnasial utbildning. Dessa utgör då en särskild utmaning, eftersom de förutom att lära sig ett nytt språk, kanske också behöver någon
form av yrkesutbildning och/eller yrkesvalidering. Eftersom det handlar om unga människor
kanske en del också är eller blir motiverade för teoretiska studier.

1

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet
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Konjunkturläget
I korthet: Världsekonomin förstärks med USA som draglok, Europa går bättre med Tyskland
som motor. Sverige tuffar på och hushållen håller ångan uppe med en bra konsumtion. Gävleborg bromsar in tåget genom att transport är mindre positiva om framtiden. Övriga privata
tjänstenäringar samt jord och skog ser framtiden an med tillförsikt medan industrin visar mer
återhållsam optimism och bygg står på ett stickspår och funderar åt vilket håll de ska åka.

Internationell utblick …
Världsekonomin förstärks under 2016 och 2017 och det är USA som leder utvecklingen. Där
återhämtar sig huspriserna och ett ökat byggande är på gång. De amerikanska tjänsteföretagen
har en bra utveckling och de vilar på inhemsk aktivitet. Hushållen i USA är mycket positiva men
behöver öka sin konsumtion. Arbetskraften förstärks och såväl sysselsättning som befolkning
ökar. Det senare medför att sysselsättningsgraden påverkas i mindre omfattning. Arbetslösheten ligger under jämviktstalet och uppgår till 5 procent men någon löneinflation har ännu inte
skett. Dock har lönespridningen ökat. Sammantaget är USA, som alltid, dragloket i världsekonomin.
Det finns vissa orostecken beträffande vad som händer i Kina. Huvudspåret i Kina innebär en
dämpad tillväxtbana men fallet i bostadspriser har bromsat in. Indien är mer positiva och Japan
gynnas av vad som händer i USA. Europa är generellt mer positivt än vid vårens prognostillfälle.
Tyskland utvecklas väl och Frankrike har blivit något mer positivt men utvecklingen är bräcklig.
Spanien har blivit starkare och våra nordiska grannar Norge och Danmark är mer positiva. Det
gäller dock inte Finland. Arbetslösheten minskar i euro-området och uppgår till nära 11 procent.
Jämviktsarbetslösheten ligger på 9 procent enligt OECD. Grekland är fortfarande ett osäkert
kort men en normalisering i Europa väntas framåt 2020. Motor är liksom tidigare Tyskland. De
har en rekordlåg arbetslöshet medan Finlands arbetslöshet växer. Hälften av de arbetslösa i
eurozonen har varit utan arbete mer än ett år. Gymnasieutbildning är centralt i hela området,
en kort utbildning innebär hög arbetslöshet precis som i Sverige där de kortutbildade har det
ännu svårare än i eurozonen.

… och nationell …
Sverige har en relativt hygglig ekonomi och Konjunkturinstitutets barometerindikator visar att
landet ligger nära hög tillväxt. Industrin ökar och byggverksamheten är stark men dras med
stigande rekryteringsproblem. Det löses med mer utländsk arbetskraft. Den privata tjänstesektorn är positiv men något svagare. Hushållens indikator ligger strax under det historiska genomsnittet men tilltron till den egna ekonomin är väsentligt starkare än tilltron till landets. Det
förstnämnda avspeglas i hushållens konsumtion inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen. BNP det tredje kvartalet 2015 uppgick till cirka 2,5 procent. Exporten förstärks men
samtidigt ökar importen kraftigare varvid nettoexportens bidrag till BNP-tillväxten blir ringa.
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… samt en blick på Gävleborg
Konjunkturindikatorn för Gävleborg är starkare än normalt men lägre än för riket. En jämförelse med övriga län visar att Gävleborgs konjunkturindikator placerar sig ungefär i mitten. Den
är starkast i Östergötlands och Kalmar län och lägst i Norrbottens och Västerbottens län. Industrins förväntningar är nedtonat positiva medan jord- och skogsbruket samt den privata tjänstesektorn, exklusive transportbranschen, är mer positiva. Byggverksamheten har en splittrad
syn på kommande efterfrågan.
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.

Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet,
Gävleborgs län, våren 2007–hösten 20152
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

2

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.3 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. Ungefär vart fjärde
företag i näringslivet och uppåt två tredjedelar av arbetsställena inom offentlig verksamhet har
upplevt brist på arbetskraft. Bristtalet inom näringslivet är inte högre än för de flesta övriga län.
Antalet platser där länets näringsliv upplevt brist är dock högre än tidigare. Bristtalet inom offentlig sektor är det femte högsta i landet och det högsta för Gävleborgs län på åtminstone elva
år. Varsel om uppsägning förekommer men inte i någon ökad omfattning jämfört med 2014.
Antalet personer berörda av varsel till och med oktober i år (2015) har tvärtom minskat med
uppåt 300 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.
3
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
I korthet: Sysselsättningen ökar med cirka 1 200 personer totalt 2015 och 2016. Arbetslösheten ökar också med ungefär 500 personer till slutet av prognosperioden. Det motsvarar 11,3
procent i slutet av detta år och 11,5 procent i slutet av 2016.

Antalet sysselsatta bedöms öka …
Våren 2015 gjordes bedömningen att sysselsättningen skulle komma att öka med 500 personer
2015 och 700 personer 2016. Höstens undersökning visar att antalet anställda inom offentlig
verksamhet ökat snabbare än väntat. Därför skiftar bedömningen för 2015 och 2016 plats. Det
innebär att bedömningen totalt för båda åren står sig och är oförändrad. Således en sammanlagd
ökning med 1 200 sysselsatta. Det förutsätter att arbetsgivarna får tag i den kompetens de behöver. Gävleborgs historiskt höga bristtal inom offentlig verksamhet tyder redan på problem vid
ersättnings- och nyrekryteringar.
Diagram 2. Sysselsatta4 16–64 år i Gävleborgs län, 2004–2016, prognos 2015 och 2016
Antal
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Det pågår stora ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar men dessa 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.

4

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år.
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… men arbetslösheten ökar också något
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. Båda dessa grupper bedöms fortsätta öka. De senaste månaderna har ett historiskt högt
antal asylsökande kommit till Sverige. Migrationsverkets handläggningstider för asylärenden
har därför förlängts på grund av eget fältarbete. Antalet inskrivna arbetslösa kommer därför inte
att påverkas i någon större utsträckning förrän i ett senare skede, troligen framåt år 2017. Arbetslösheten bedöms trots det öka något såväl 2015 som 2016. I siffror handlar det om en ökning
med 200 personer år 2015 och med 300 personer 2016. Det innebär att den relativa arbetslösheten bedöms uppgå till 11,3 procent i slutet av år 2015 och 11,5 procent i slutet av år 2016.
Diagram 3. Inskrivna arbetslösa 16–64 år i Gävleborgs län kvartal 4, 2004–2016,
prognos för kvartal 4 2015 och 2016
Antal
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Källa: Arbetsförmedlingen

Utvecklingen skiljer sig åt mellan länen
Sysselsättningen bedöms öka i samtliga län år 2015 och 2016. Störst ökning förväntas ske i
Stockholm, Skåne och Uppsala län. Blekinge, Jämtlands och Norrbottens län beräknas få den
svagaste utvecklingen 2015. I riket bedöms sysselsättningsökningen då bli 1,4 procent. År 2016
fortsätter Jämtlands och Norrbottens län visa den svagaste utvecklingen men nu tillsammans
med Gävleborgs län. Sysselsättningsökningen i riket bedöms bli 1,6 procent 2016.
Vid vårens prognos bedömdes antalet arbetslösa minska i 17 av 21 län år 2015. Den beräkningen
har reviderats i höst och det är nu istället 10 län som räknar med att året slutar med en minskad
arbetslöshet. Största minskningen, precis som i våras, förväntas uppstå i Gotlands och Jämtlands län. Den största ökningen av antalet arbetslösa förväntas i Södermanlands och Dalarnas
län. I våras var det enbart två län som räknade med en fortsatt ökning av arbetslösheten även
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2016, nämligen Gävleborg och Södermanland. Dessa län har nu fått sällskap av ytterligare åtta
län. Värmlands och Kalmar län räknar med den största procentuella minskningen av antalet
arbetslösa. Gävleborg håller fast vid riktningen på arbetslösheten för såväl 2015 som 2016.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16–64 år) mellan kvartal 4
2015 och kvartal 4 2016

Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2016
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Näringsgrenar
I korthet: Gävleborgs offentliga tjänster ser en ökad efterfrågan liksom de flesta grenar
inom näringslivet. Det gäller framför allt den privata tjänstesektorn med undantag för
transport. Bristen på arbetskraft ökar, en fjärdedel inom näringslivet och rekordhöga
närmare två tredjedelar inom offentliga tjänster har rekryteringsproblem. Fler sysselsatta under prognosperioden inom offentliga och privata tjänster men inte inom industrin. Någon ökning inom bygg samt jord- och skogsbruk.
Under prognosperioden, till slutet av 2016, bedöms en del sysselsättningsförändringar ske
vilka beskrivs under respektive bransch.
Sett till såväl näringsliv som offentlig verksamhet i länet är det inom industrin samt vård
och omsorg inklusive sociala tjänster, som andelen sysselsatta är som störst. Andelen har
minskat inom industrin men är i princip oförändrad inom vård och omsorg, sociala tjänster.
Den förväntade efterfrågeutvecklingen för näringslivet totalt är stark, men inte alls lika
stark som i våras (2015) då förväntningarna till viss del kom på skam. Det är troligen en
bidragande orsak till att bedömningen nu tonats ned till mer vanliga nivåer för en positiv
utveckling. Det gäller såväl på kortare sikt (sex månader) som på längre sikt (sex till tolv
månader). Den offentliga tjänstesektorn räknar också med en ökad tjänsteproduktion. Det
skiljer sig dock mellan verksamheterna. Det är cirka en fjärdedel av företagen inom näringslivet som har upplevt brist på arbetskraft. Inom den offentliga tjänstesektorn har närmare två tredjedelar haft rekryteringsproblem. Det är rekord åtminstone för de senaste åtta
åren. 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 och arbetsförmedlingens bedömning av sysselsättningsutvecklingen.

Jord- och skogsbruk
Sammanfattning


Positivt förväntningsläge



Ökat kapacitetsutnyttjande



Något ökade rekryteringsproblem



Något ökad sysselsättning i första hand 2015 men även 2016

Jord- och skogsbruket sticker ut på så sätt att den bedömda marknadsutveckling som gjordes i våras för det kommande halvåret visade sig infrias till 100 procent. Samtliga övriga
näringsgrenar förutom företagstjänster och finansiell verksamhet var alldeles för optimistiska. Branschen är positiv inför vinterhalvåret men mer så när sommarhalvåret 2016 nalkas. Under vinterhalvåret 2015–2016 tror uppemot 6 av 10 på en oförändrad efterfrågan.
Andelen som inte kan öka produktionen alls med befintlig arbetsstyrka är det högsta sedan
våren 2008, det vill säga innan finanskrisen. Det finns dock fortfarande en del som kan öka
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produktionen mer än 20 procent utan utökad arbetskraft. Ett minskat expansionsutrymme, en beräknad nära nog oförändrad positiv efterfrågeutveckling gör att Arbetsförmedlingen räknar med någon positiv sysselsättningsförändring. Bristen på arbetskraft har
ökat och andelen som inte haft rekryteringsbehov det senaste halvåret har minskat. 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. Arbetsförmedlingen vill också påtala att
yrken som skogs-, lant- och jägmästare kan komma att bli svårrekryterade. Antalet förvärvsarbetande inom dessa yrken är få men vid ersättningsrekryteringar finns inga kända
arbetssökande att tillgå. Signaler har redan kommit om att skogsmästare är svårrekryterade.

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 drygt en halv procent. I länet
uppgick antalet förvärvsarbetande i åldern 16–64 år till nära 2 850 personer år 2013. En
minskning med 160 personer jämfört med år 2012. Inom denna bransch återfinns många
som är äldre än 65 år. Antalet år 2013 var 1 550, en ökning med ett 70-tal personer från
året innan.

Diagram 4. Andel förvärvsarbetande5 inom jord- och skogsbruk per
kommun i Gävleborgs län 2013
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Jord- och skogsbruken är tämligen enkönade eftersom 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.

Industri
Sammanfattning


Nedtonat positivt förväntningsläge



Något ökat produktionsutrymme



Minskad brist på arbetskraft



Något minskad sysselsättning 2015, oförändrad 2016

Arbetsförmedlingens intervjuer visar att förväntningarna försvagats ytterligare sedan i våras. Förväntningsläget är ändå något över det historiska genomsnittet för länet. Industrin
brukar vanligtvis ha en god träffsäkerhet i sin bedömning av marknadsutvecklingen. Så var
dock inte fallet våren 2015. Efterfrågan det senaste halvåret blev väsentligt svagare än väntat och en femtedel av industriföretagen har upplevt en minskad efterfrågan. Det var dock
en dryg tredjedel som upplevde det motsatta.
Förväntningarna inom länets industri är denna höst mer nedtonade vad gäller kommande
efterfrågan. Det märks vid jämförelse med övriga län där Gävleborgs nettotal är det femte
svagaste i landet. Det ska dock noteras att ett positivt nettotal ändå visar att det är en större
andel av industriföretagen som räknar med en ökad efterfrågan (drygt 36 procent) än med
en minskad (cirka 12 procent). Drygt hälften räknar med oförändrad marknadsutveckling.
På längre sikt ser förväntningarna i länet mer positiva ut.
Diagram 5. Förväntningsläget inom industrin för kommande
sex månader, Gävleborgs län, våren 2007–hösten 2015
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Det skiljer sig åt mellan de ingående delgrenarna i tillverkningsindustrin. Trävaruindustrin
gynnas av en högre inhemsk efterfrågan medan den exportberoende stål- och metallverksindustrin har det något svårare.
Det lediga produktionsutrymmet i länets industri har ökat något men det är ändå uppåt en
femtedel som inte kan öka produktionen alls med befintlig personal. Samtidigt kan en tiondel öka produktionen mer än 30 procent utan nyrekrytering. Motsvarande siffror för riket är 16 respektive 8 procent.
Sysselsättningen bedöms minska något 2015 för att bli i princip oförändrad 2016. Det betyder inte att industrin inte har rekryteringsbehov. Tvärtom så kan det bli många ersättningsrekryteringar. Andelen industriföretag som upplevt brist på arbetskraft har dock
minskat kraftigt sedan i våras, med 11 procentenheter och uppgick nu, hösten 2015, till 17
procent.
De yrken som företagen har upplevt som svårrekryterade är bland andra civilingenjörer
och övriga ingenjörer/tekniker inom hydraulik, maskin, kemi, elkraft och konstruktion
samt chefer med produktionsteknisk kompetens. Automationstekniker och självgående
CNC-operatörer som kan programmering och ritningsläsning är inte heller lätta att rekrytera. Maskinreparatörer, processoperatörer pappersmassa och kemisk basindustri samt
maskinoperatörer plastindustri och trävaruindustri har också efterfrågats.

Fakta om industri
Sysselsättningen inom industrin totalt har minskat kraftigt sedan finanskrisen. Från 2007
till 2013 med drygt 5 000 personer. Det skedde en mindre ökning 2010 och 2011 därefter
fortsatte minskningen 2012 och 2013. Den största minskningen i antal sedan finanskrisen
har skett inom industri för kommunikationsutrustning, järn- och stålverk, pappers- och
pappindustri och sulfatmassaindustri. Här hittar vi exempelvis nedläggning av verksamheter inom företag som Ericsson och Stora.
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 20 800 år 2013, en minskning med 800 personer jämfört med
året innan. År 2013 arbetade dessutom 500 personer som var äldre än 65 år i branschen.
Könsfördelningen inom industrin ser lika ut som inom jord- och skogsbruk. Det vill säga
tämligen enkönad eftersom fyra femtedelar är män. Hälften av de förvärvsarbetande inom
industrin har en utbildning som är kortare än 3-årigt gymnasium och av dem är 70 procent
40 år eller äldre. De med kortare utbildning kommer av naturliga skäl (ålder) att fasas ut
över tid och vid ersättningsrekryteringar kommer åtminstone en fullständig och avslutad
gymnasial utbildning vara ett måste. Engelska språket kommer att behövas allt mer även
bland produktionspersonal.
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Diagram 6. Andel förvärvsarbetande6 inom industrin per kommun i
Gävleborgs län 2013
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Byggverksamhet
Sammanfattning


Säsongsvagt förväntningsläge



Högt kapacitetsutnyttjande



Brist på arbetskraft



Ökad sysselsättning, i första hand 2015

De intervjuade byggföretagen har haft en stark efterfrågeutveckling sommarhalvåret 2015.
Närmare hälften av byggföretagen har upplevt en ökad efterfrågan. Men jämfört med resten av landet står sig Gävleborg slätt. I detta län var nämligen efterfrågan trots det lägst.
Inför vinterhalvåret 2015–2016 är det ungefär 30 procent som räknar med en ökad efterfrågan och en lika stor andel som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Här spelar
säsongvariationen in och troligen också en viss förväntad ökning av ROT-arbeten innan
regeländringen vid årsskiftet. Jämfört med övriga län är förväntningsläget det fjärde svagaste det kommande halvåret. I diagram 7 ser bilden annorlunda ut. Där ser förväntningarna
i Gävleborg ut att vara högre nu, hösten 2015 än i våras. Det beror på att dessa värden är
säsongsrensade och trendade. På längre sikt, det vill säga inför sommarhalvåret 2016 ser
förväntningarna ljusare ut igen.
Sveriges Byggindustrier bedömer att bygginvesteringarna i landet ökar med 8 procent 2015
för att sedan bromsa in och landa på 3 procent 2016. Motsvarande siffror för Gävleborg är
5 respektive 2 procent. Ett par av de större projekten med byggstart under prognosperioden
är Terminal 3, Gävle Hamn, värde 1 000 mkr och Gävle–Ånge, drift och underhåll av järn-

6
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vägsanläggning, värde 600 mkr. Prognoserna visar investeringar i byggnader och anläggningar. Detta skall inte blandas ihop med igångsättning, då hela värdet av ett projekt redovisas vid samma tidpunkt. Bygginvesteringarna under prognosperioden sett till länets
kommuner, visar att 50 procent avser Gävle och 22 procent Söderhamn. När det gäller
igångsättning visar Byggtermometern för Gävleborg att länet hade en marginellt högre procentuell förändring av värdet av igångsatta projekt under perioden november 2014 till och
med oktober 2015. En ökning med 3 procent för Gävleborg och med 15 procent för riket.
Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt och ungefär på samma nivå som våren 2015. Det är
42 av 100 som kan öka produktionen maximalt fem procent utan att rekrytera mer personal. Samtidigt kan 17 av 100 byggföretag öka mer än 30 procent utan nyrekrytering.
Andelen byggföretag i länet som upplevt brist på arbetskraft, ligger liksom förra året och
våren 2015, på en hög nivå. En tredjedel av byggföretagen har upplevt brist det senaste
halvåret. Rekryteringsproblemen har till exempel gällt byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, byggnadsträarbetare, målare och installationselektriker. Generellt har bygglärlingar fortsatt mycket svårt att komma ut i byggverksamheten. Sysselsättningen bedöms
öka, framför allt 2015 men även något 2016.
Diagram 7. Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande
sex månader, Gävleborgs län, våren 2007–hösten 2015
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Fakta om byggverksamhet
Andelen förvärvsarbetande inom byggverksamheten är snarlika i samtliga kommuner
utom de mest industridominerande, det vill säga Sandviken, Ovanåker och Hofors. År 2013
var totalt 9 850 personer i åldern 16–64 år sysselsatta inom bygg i länet. Det innebär en
minskning jämfört med 2012 med ett 50-tal personer. Det finns dessutom cirka 300 sysselsatta som är äldre än 65 år. En ökning med nästan 100 personer från 2012.
Diagram 8. Andel förvärvsarbetande7 inom byggverksamhet per
kommun i Gävleborgs län 2013
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Privata tjänster
Förväntningsläget inom privata tjänster är högt, dock inte lika högt som i våras. Det är nu,
förutom just i våras, det starkaste sedan våren 2011. Marknadsutvecklingen bedöms dock
bli mer positiv för riket som helhet. 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 företagstjänster som ser mest positivt på marknadsutvecklingen. Sex till tolv månader framöver visar också information och kommunikation
en starkare framtidstro.
Kapacitetsutnyttjandet är högt inom den privata tjänstesektorn. 38 av 100 kan öka tjänsteleveranserna som mest fem procent med befintlig personal. Andelen som ligger exakt på
marginalen och de som kan öka mer än 20 procent har minskat. Transport är den näringsgren som har högst kapacitetsutnyttjande. Totalt har en fjärdedel av tjänsteföretagen upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar det senaste halvåret. Även på denna punkt skiljer
det sig mellan de olika ingående näringsgrenarna. Skillnaderna framkommer under de

7
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olika delnäringarna i detta avsnitt. Sysselsättningen inom privata tjänster totalt bedöms
öka både 2015 och 2016.
I detta avsnitt följer förväntad marknadsutveckling, produktionsutrymme, bristtal och exempel på eventuella bristyrken inom de näringsgrenar som har fler än 2 000 förvärvsarbetande8 inom privata tjänster.
Diagram 9. Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex
månader, Gävleborgs län, våren 2007–hösten 2015
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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 40 800 personer i åldern 16–64 år i denna sektor
år 2013 i Gävleborgs län. En minskning med ungefär 100 personer från 2012. Antalet 65 år
eller äldre uppgår till 2 300 personer. Detta antal har mer än fördubblats sedan år 2007,
det vill säga före finanskrisen.
Diagram 10. Andel förvärvsarbetande9 inom privata tjänster per
kommun i Gävleborgs län 2013
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Handel
Länets handel är positiv i sin bedömning av kommande marknadsutveckling och förväntningarna är väsentligt starkare än förra hösten (2014). Trots det så är optimismen starkare
i 10 andra län. Förväntningarna är fortsatt positiva men försvagas något på längre sikt, sex
till tolv månader framöver.
Produktionsutrymmet är blandat. Drygt en fjärdedel kan öka tjänsteleveranserna som mest
fem procent med befintlig personal, närmare en femtedel kan öka mer än 20 procent. Jämfört med i våras (2015) så har därmed kapacitetsutnyttjandet ökat något. Handeln generellt
har inte upplevt någon större brist på arbetskraft. 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 också brist på bagare och konditorer samt
även kallskänkor.
Handeln är en ung bransch sett till åldersfördelningen bland sysselsatta 16–64 år. Ungdomarna återfinns framför allt inom detaljhandeln som är och länge har varit en ingång till

9
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arbetslivet för dem. I och med att många inom handeln är yngre, är också personalomsättningen större än för många andra branscher. Försäljare dagligvaror och försäljare fackhandel är två av de största yrkena i den privata tjänstesektorn totalt. Det genererar många
jobbtillfällen. Men i och med att antalet arbetssökande är stort inom dessa yrken är konkurrensen om jobben ändå hård.
Antalet sysselsatta 16–64 år 2013 var 11 200. En minskning med 170 personer jämfört med
2012. Antalet ungdomar upp till 24 år var närmare 2 000. Det är det högsta antalet bland
de näringsgrenar som ingår i detta dokument.

Företagstjänster, fastighets- och finansiell verksamhet
Den närmaste framtiden förväntas en ökad efterfrågan. Förväntningarna är de högsta sedan våren 2013 och ligger strax över rikssnittet. De är också de högsta inom länets privata
tjänstesektor.
Produktionsutrymmet har minskat, 40 av 100 företag kan nu öka tjänsteleveranserna med
som mest fem procent utan att anställa fler och andelen som kan öka mer än tjugo procent
med befintlig personal har minskat från 23 procent i våras till 10 procent i höst. Bristen på
arbetskraft är hög, dock inte lika hög som i våras. Drygt 30 procent har haft rekryteringsproblem det senaste halvåret. Det gäller bland annat företagssäljare och telefonsäljare som
kan jobba mot uppställda mål och budget. Efterfrågan ökar också vad gäller marknadsundersökare.

Transport
Den förväntade marknadsutvecklingen det närmaste halvåret är mycket dämpad men det
är ändå fler transportföretag som tror att efterfrågan ökar än de 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 har minskat kraftigt inom transport. 45 av 100 transportföretag kan
öka som mest fem procent med tillgänglig personalstyrka. Samtidigt har andelen som kan
öka mer än 20 procent utan nyrekrytering minskat till 5 av 100. I våras var motsvarande
siffra drygt 10 av 100. Andelen som upplevt rekryteringsproblem är inte stor. Men där det
förekommer gäller det i första hand transportledare, bussförare, och lastbilsförare med rätt
kompetens. När det gäller de senare så krävs mer än rätt bokstäver på körkortet. 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 ha behövt göra det innan 10 september 2015
(buss). För lastbil är det senast den 10 september 2016 som gäller.

Hotell och restaurang, kulturella och personliga tjänster
Det närmaste halvåret räknar hotell och restaurang med en positiv marknadsutveckling.
En bedömning som förstärks på längre sikt. Personliga och kulturella tjänster har också en
positiv framtidstro och deras marknadsutveckling bedöms bli ännu bättre på sikt.
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Produktionsutrymmet inom hotell och restaurang är blandat, det är ungefär en 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 något
högre. Signalerna om brist på arbetskraft är hög från hotell och restaurang. Det är nu (hösten 2015) 45 procent som upplevt brist. Det medför att bristen på erfarna kockar består och
det förekommer också brist på utbildad och erfaren serveringspersonal och i viss mån bartendrar. På sina håll har arbetsgivarna även haft svårt att hitta kunniga restaurangbiträden.
Inom personliga och kulturella tjänster har man inte uppgett särskilda rekryteringsproblem.
Hotell och restaurang har den absolut största andelen ungdomar under 24 år av samtliga i
detta dokument beskrivna näringsgrenar, 28 procent10. Det motsvarar drygt 1 100 ungdomar. Restaurangbranschen är liksom handeln traditionellt en ingångsbransch för ungdomar.
Antalet gästnätter totalt i länet år 2014 uppgick till drygt 1 miljon. Det var drygt 47 000 fler,
eller en höjning med 5 procent jämfört med 2013. Den ökningen var på samma nivå som
för riket. När det gäller gästnätter 2015 i Gävleborg så uppgår det preliminära antalet till
närmare 799 000 till och med september månad. Det är cirka 35 000 eller 4 procent färre
än samma period 2014. Gävleborg tillsammans med Södermanland är de enda län som visar en minskning av antalet gästnätter i år. Största procentuella ökningen finns i Östergötlands län, drygt 12 procent.11

Information och kommunikation
Förväntningsläget är positivt för denna bransch såväl på kortare som längre sikt. Cirka 46
av 100 räknar med en ökad efterfrågan initialt och drygt 55 av 100 bedömer fortsatt ökning
på längre sikt. Utrymmet för att möta upp en ökad efterfrågan med befintlig personal har
minskat jämfört med föregående tre prognostillfällen. 40 procent klarar som mest en ökning med fem procent utan att behöva rekrytera. Andelen som kan öka mer än 20 procent
med befintlig personalstyrka har minskat och är en dryg tiondel. Andelen som upplevt brist
på arbetskraft den senaste sexmånadersperioden har minskat jämfört med våren 2015. Det
är 22 av 100 som har haft rekryteringsproblem. Liksom vid flera tidigare undersökningar
har arbetsgivarna bland annat upplevt brist på mjukvaru- och systemutvecklare. Även testare, IT-arkitekter, dataingenjörer efterfrågas.

10

Andel av förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år 2013.

11

Tillväxtverket och SCB, Inkvarteringsstatistik.
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Offentliga tjänster
Sammanfattning


Starkt ökad efterfrågan



Mycket stor brist på arbetskraft



Ökad sysselsättning såväl 2015 som 2016

Efterfrågan på den offentliga tjänsteproduktionen förväntas nu bli den högsta på åtminstone de senaste åtta åren och det gäller nästan alla verksamhetsområden. Detsamma
gäller på längre sikt. Inom utbildning, vård och omsorg som bedrivs i privat regi är förväntningarna också höga.
Andelen inom offentlig verksamhet som upplevt brist på arbetskraft är extremt hög och
inom ett par verksamhetsområden 100-procentig. Bristen är mindre påtaglig för verksamheter som bedrivs med privat huvudman. Bland dem har ungefär en dryg tredjedel haft
problem att hitta personal. De yrken där rekryteringsproblem förekommit tas upp under
de olika verksamheterna.

Barnomsorg
Efterfrågan på barnomsorg förväntas öka, det bedömer hälften av länets tio kommuner.
Bakgrunden torde till största delen en ökad inflyttning av asylsökande utgöra. Liksom tidigare har flera kommuner upplevt brist på förskollärare.

Utbildningsverksamhet
Grundskolan räknar med en starkt ökad efterfrågan både på kortare och längre sikt. Det
gäller såväl offentlig som privat huvudman. Det är stor konstant brist på grundskollärare,
särskilt de som har erfarenhet. Speciallärare och lärare i estetiska och praktiska ämnen är
också svårrekryterade. Språklärare och lärare i matematik och NO efterfrågas också.
Gymnasieskolan räknar till stor del med en oförändrad efterfrågan såväl på kortare som på
längre sikt. I Gävleborgs län har både offentliga och privata arbetsgivare upplevt stor brist
på arbetskraft vid rekrytering av både gymnasielärare i allmänna ämnen och i yrkesämnen.
Lärare i matematik och NO är särskilt efterfrågade.
Efterfrågan på vuxenutbildningens tjänster beräknas öka både på kortare och längre sikt.
De uppger brist på arbetskraft vad gäller studie- och yrkesvägledare.

Vård och omsorg
Den kommunala vård och omsorgen räknar med en ökad efterfrågan på sina tjänster, det
gäller både på kortare och längre sikt. Detsamma gäller för privata huvudmän. Bristen på
arbetskraft är mycket hög och 63 procent av medverkande enheter inom den kommunala
vård och omsorgen har haft rekryteringsproblem det senaste halvåret. För privata utövare
har bristen också ökat om än inte i lika stor omfattning, 46 procent har upplevt svårigheter
att rekrytera. Oavsett huvudman så har bristen bland annat gällt undersköterskor, sjuk-
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sköterskor med särskild kompetens, distriktssköterskor, medicinska sekreterare, socialsekreterare och biståndsbedömare. Även chefer för mindre enheter kan vara svårrekryterade.
Det råder generell brist på undersköterskor med specialistkompetens, till exempel inom
neuropsykiatriska diagnoser, psykiatri samt palliativ vård. Kraven på att inneha körkort
ökar också.

Lasarett och slutenvårdskliniker, primärvård och tandvård
Hälso- och sjukvården räknar också med en ökad efterfrågan på sina tjänster både på kortare och längre sikt. Det råder mycket stor brist på arbetskraft och det senaste halvåret har
man bland annat upplevt brist på läkare, barnmorskor, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Tandvården ser också en viss ökad efterfrågan och har i vissa fall haft
svårt att rekrytera tandsköterskor.

Statlig verksamhet
Den statliga verksamheten har sett en ökad efterfrågan det senaste halvåret. En utveckling
som bedöms hålla i sig och förstärkas längre fram. Hälften av medverkande statliga enheter
uppger brist på arbetskraft. Handläggare/utredare offentlig förvaltning, lantmätare och
mätingenjörer är exempel där brist upplevts det senaste halvåret. Det finns också ett stort
behov att rekrytera poliser till Gävleborgs län, främst till Hälsingland. Det gäller både för
yttre tjänstgöring och utredningar.

Fakta om offentliga tjänster
Offentliga tjänster sysselsatte drygt 41 000 personer 2013. En ökning med nära 450 personer jämfört med 2012. 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 riket som helhet.
Diagram 11. Andel förvärvsarbetande12 inom offentliga tjänster per
kommun i Gävleborgs län 2013
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Brist- och överskottsyrken
Brist- och överskottsyrkena har i många fall varit stabila över tid och indikerar strukturella
problem på länets arbetsmarknad. Listan över antalet brist- och överskottsyrken skulle
kunna göras längre men pekar ändå på en trend som pågått under en längre tid, nämligen
att många av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning. Dock ökar bristen
även inom vissa yrken som normalt kräver en gymnasieutbildning. Flertalet överskottsyrken har inte krav på högre utbildning. Det medför att konkurrensen om dessa jobb kommer att vara fortsatt hård under prognosperioden.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Gävleborgs län det närmaste året
Bristyrken
Arbetsterapeuter
Civilingenjörer, maskin, elektronik och teleteknik, elkraft
Distriktssköterskor
Kockar
Lastbilsmekaniker
Läkare
Psykologer
Sjuksköterskor, inom akutsjukvård, barn, geriatrik, röntgen
Undersköterskor
VVS-ingenjörer

Överskottsyrken
Barnskötare
Försäljare, dagligvaror och fackhandel
Informatörer
Lagerarbetare
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri
Montörer, el- och teleutrustning
Processoperatörer vid stål- och metallverk
Truckförare
Trädgårdsarbetare
Vaktmästare
Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2016 för ett urval av yrken i länet.

Bakomliggande skäl till matchningsproblematiken är att många av de sökande inte har den
kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Som nämns här ovan kräver många av bristyrkena
en längre eftergymnasial utbildning. De som har sådan utbildning återfinns inte hos Arbetsförmedlingen i någon större utsträckning.
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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 det senaste året. 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 över 30 000 som står utanför arbetskraften istället
bli en del av den, så 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 2014 ökade Gävleborgs befolkning med 2 000 personer. I slutet av 2014 bestod därför
befolkningen av 280 000 personer. Första halvåret 2015 ökade länets befolkning med ytterligare drygt 1 000 personer. 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 var färre födda än döda och fler inflyttade än utflyttade. 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. Antalet i yrkesaktiv ålder 20–64 år visar till och med någon ökning det
senaste året. Det beror på att inflyttningen från utlandet i huvudsak består av personer i
åldrarna 16–64 år vilka utgör ett tillskott till länets arbetskraft.

Ohälsotalet ökade år 2014
Ohälsotalet13 i Gävleborgs län ökade år 2014 efter att tidigare ha minskat kontinuerligt sedan år 2003. Ohälsotalet är högst bland de äldre och lägst bland de yngre. Det är dock de
yngre som står för ökningen medan ohälsotalet minskar för de äldsta. Gävleborgs ohälsotal
var det sjätte högsta i landet år 2014 efter övriga Norrlandslän samt Kalmar län. Ett ökat
ohälsotal kan få en negativ effekt på arbetskraftsutbudet.

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.
13
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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 drygt 1 250 personer hösten
2014.14 Det var det lägsta antalet sedan år 2008. Våren 2015 hade länet ytterligare drygt
280 högskolenybörjare.15
Gävleborgs län hade år 2014 landets lägsta andel högutbildade 16, 17,8 procent och Stockholms län den högsta andelen, 33 procent. Skillnaden mellan könen är påtaglig; andelen
högutbildade män i Gävleborg är 12,3 procent och andelen högutbildade kvinnor 23,5 procent. Andelen högutbildade ökar dock kontinuerligt, väsentligt mer påtagligt för kvinnor
än för män. Andelen högutbildade kvinnor har ökat med 10 procentenheter och andelen
högutbildade män med 2,9 procentenheter jämfört med tio år tidigare.

Antalet som arbetspendlar ut från länet ökar också
Gävleborgs län har en negativ nettopendling. Det innebär att det är fler som pendlar ut för
arbete i andra län än omvänt. År 2013 var det drygt 1 850 fler personer som pendlade ut än
in. År 2012 var motsvarande antal nära 1 730 personer. Tre kommuner i länet har en positiv
nettopendling och det är Gävle, Sandviken och Hudiksvall.
Majoriteten av utpendlarna reser i första hand till Stockholms län och därefter till Uppsala,
Västernorrlands och Dalarnas 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 drygt 4 700
personer som pendlade in från övriga kommuner i länet år 2013. Majoriteten eller uppåt
2 900 personer kommer från Sandviken. Den minsta kommunen Ockelbo, har cirka 330
personer som pendlar in varav mer än hälften kommer från Gävle.

Många står utanför arbetskraften
Med hänsyn till demografi, ohälsa, utbildning, studier och arbetspendling bedöms arbetskraften ha minskat 2014 men beräknas öka 2015 och 2016. Det ger en beräknad nettoökning under dessa tre år på cirka 1 400 personer.
I arbetskraften ingår sysselsatta och arbetslösa. Arbetskraftsdeltagandet enligt Arbetsförmedlingens definition uppgick till 81 procent av befolkningen 16–64 år 2013. Männens deltagande var 84 procent och kvinnornas 79 procent. Totalt stod cirka 34 000 personer utanför arbetskraften år 2013. Till den gruppen hör bland annat hemarbetande, långtidssjuka
och heltidsstuderande som inte söker arbete. Jämfört med år 2012 minskade såväl de som
stod utanför arbetskraften som de som ingick i arbetskraften med totalt cirka 1 000 personer. Orsaken till det beror på att befolkningen i arbetsför ålder (16–64 år) minskade i motsvarande omfattning.

Källa: Universitetskanslersämbetet
Ibid.
16 Personer 25–64 år med minst treårig eftergymnasial utbildning
14
15
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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. Handläggningstiden hos Migrationsverket
har av förklarliga skäl förlängts varför vi troligen inte ser effekten förrän år 2017 eller i
slutet av 2016.
Arbetslöshetens sammansättning visar att det är de som oftast har en längre väg till arbete som utgör en allt större andel av de inskrivna arbetslösa. Det medför att omsättningen till arbete minskar och antalet personer med långa arbetslöshetstider ökar.

Arbetslösheten ökar
Efter en längre tid av minskad arbetslöshet stannade utvecklingen upp andra kvartalet 2015
och arbetslösheten började öka igen. En ökning som bedöms fortsätta under prognosperioden. Antalet inskrivna arbetslösa tredje kvartalet 2015 uppgick till 14 900 personer. Det
är cirka 550 fler jämfört med samma kvartal 2014. I slutet av detta år bedöms antalet inskrivna arbetslösa vara cirka 200 fler jämfört med slutet av 2014 och den relativa arbetslösheten uppgå till 11,3 procent. Vid 2016 års utgång bedöms arbetslösheten ha ökat med
ytterligare cirka 300 personer och uppgå till cirka 16 000 personer eller 11,5 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. Diagram 12
på nästa sida 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 diagrammet också
en ökande trend av arbetslösheten i länet under 2015 med undantag för en liten nedgång
de senaste månaderna.
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Diagram 12. Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Gävleborgs län, januari 1995–oktober 2015
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Nyinskrivna arbetslösa minskar nu men ökar på sikt
Trenden med ett minskat antal nyinskrivna arbetslösa fortsätter. Under årets tio första månader (2015) har 900 färre personer registrerats som nyinskrivna arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar vid jämförelse med motsvarande period 2014.
Det är skillnad mellan olika grupper av nyinskrivna arbetslösa. Sett till åldrar är det bland
ungdomar 18–24 år den största minskningen finns (700 färre) och den enda ökningen finns
i åldersgruppen 55–64 år. Sett till utbildningsnivå har de med förgymnasial utbildning en
lägre minskning än de med högre utbildningsbakgrund. Antalet nyinskrivna arbetslösa
män har minskat mer än kvinnorna. För inrikes födda har det också skett en minskning
men istället en ökning för dem som är födda utanför Sverige.
År 2014 tog Migrationsverket emot drygt 81 000 ansökningar om asyl17 totalt i riket. År
2015, till och med vecka 42, uppgick antalet till 95 500. Det är fler än någonsin tidigare.
Från januari till och med juli sökte i genomsnitt 1 200 personer asyl i veckan. Det gjorde
att Migrationsverkets prognos i juli blev 68 000–88 000 asylsökande för 2015 och planeringsantagandet18 80 000. Flyktingsituationen i Europa började förändras i slutet av juli
och sedan dess har antalet asylsökande ökat snabbt även i Sverige. Under oktober har över
9 000 asylsökande registrerats per vecka och läget har förändrats radikalt på några månader. Osäkerhet om utveckling och politiska beslut inom EU och enskilda medlemsländer
gör att Migrationsverket i sin prognos oktober 2015 redovisar flera beräkningsalternativ.
Det innebär att antalet asylsökande 2015 skulle hamna i spannet 140 000 till 190 000 och
för 2016 mellan 100 000 och 170 000. Majoriteten beräknas komma från Syrien, Irak och
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.
18 Planeringsantagandet är det antal asylsökande inom prognosintervallet som Migrationsverkets
planering och de ekonomiska beräkningarna i prognosen utgår ifrån.
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Afghanistan. Migrationsverkets förväntade handläggningstid för den som söker asyl idag
är mellan 15 och 24 månader. Det innebär att det kan dröja till 2017 eller tidigast hösten
2016 innan de som nu söker asyl skrivs in på Arbetsförmedlingen.
I Gävleborg återfanns 4 260 personer i Migrationsverkets anläggningsboende i slutet av
oktober 2015. Tillkommer gör nära 1 200 personer som bor i eget boende och uppåt 500 i
övrigt boende19. Det vill säga totalt närmare 6 000 personer. En stor majoritet finns i Söderhamn. Därefter följer Sandviken, Gävle och Bollnäs. I länet är drygt 3 700 i åldern 20–
59 år och endast ett nittiotal 60 år eller äldre. Drygt 2 100 är yngre än 20 år. De i yrkesaktiv
ålder som beviljas uppehållstillstånd och stannar i Gävleborg kommer att generera ett välkommet tillskott till arbetskraften i länet.

Antalet inskrivna arbetslösa som får arbete fortsätter minska
I arbetsmarknadsutsikterna för Gävleborgs län hösten 2014 kunde noteras att de tio första
månaderna 2014 var det sju procent eller närmare 1 000 färre inskrivna arbetslösa som fått
arbete20 jämfört med samma period 2013. Det är en utveckling som fortsatt efter det. Under
de tio första månaderna i år är det drygt 1 100 eller nio procent färre av de inskrivna arbetslösa som fått arbete jämfört med förra året. Utvecklingen är inte unik för Gävleborg
utan gäller hela landet. Västernorrland har haft den största procentuella minskningen och
Östergötland den lägsta.
En närmare granskning av utvecklingen i Gävleborg för olika grupper inskrivna arbetslösa
visar att minskningen av antalet som fått arbete under 2015 framför allt har skett bland
ungdomar 18–24 år. Det kan tyckas oroväckande men förklaras av att antalet inskrivna
arbetslösa i ungdomsgruppen också minskat kontinuerligt.

Arbetslöshetens sammansättning
Närmast beskrivs hur arbetslösheten i olika sökandegrupper ser ut när man relaterar till
arbetskraften i respektive grupp. Uppgifterna avser ett genomsnitt av andra och tredje
kvartalet 2015 för länet och riket. Sett till länet som helhet är det framför allt tre sökandegrupper som sticker ut av dem som redovisas i diagram 13. Dessa 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 mycket omskriven och omdebatterad. I diagram 13 framgår att
arbetslösheten bland unga 18–24 år är fortsatt hög trots en viss minskning. Den var 22
procent av den registerbaserade arbetskraften sett till genomsnittet av andra och tredje
kvartalet 2015. Det motsvarar drygt 3 500 personer. Gävleborg tillsammans med Uppsala
och Hallands län hade den lägsta minskningen av den relativa arbetslösheten. Att minskningen var låg i de två senare länen beror helt enkelt på att de, till skillnad från Gävleborg,
Exempel på "övrigt boende" är familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus m.fl.
Samma person kan få arbete flera gånger vilket innebär att antalet inte kan sägas bestå enbart av
unika individer.
19
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redan har en mycket låg arbetslöshet. En fördjupningsruta om ungdomar i länet finns sist
under denna rubrik.
Gävleborg hade landets högsta arbetslöshet i genomsnitt under april till och med september 2015 (11 procent). Lägst var den i Uppsala län (5,4 procent). Ungdomsarbetslösheten
under perioden var högst i Blekinge följt av Gävleborgs och Södermanlands län och lägst i
Stockholms län. När det gäller äldre (55–64 år) så var det den grupp i Gävleborg där arbetslösheten (7 procent) låg närmast rikssnittet (6 procent). De med eftergymnasial utbildning hade också en arbetslöshet som närmade sig rikssnittet. Motsatsen gäller för utrikesfödda inskrivna arbetslösa. För dem var arbetslösheten längst ifrån rikssnittet och högst i
landet
Arbetslösheten har upphört att minska för alla grupper i diagram 13 förutom bland ungdomar 18–24 år och inrikes födda.
Diagram 13. Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt av
kv. 2 och kv. 3 2015, Gävleborgs län
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Mer om ungdomar 20–24 år
Arbetsförmedlingen brukar hävda att det inte är ungdomar som har en fullföljd gymnasieutbildning som utgör det största problemet. För att belysa detta delas antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år upp i två grupper. De som har förgymnasial respektive gymnasial utbildning. Det finns ett litet antal med eftergymnasial utbildning vilka bortses från i detta fall. Ungdomar i åldern 18–19 har exkluderats eftersom de som bedriver
gymnasiala studier eventuellt inte hunnit avsluta dessa. Granskningen avser ett genomsnitt
av andra och tredje kvartalet 2015.
Sett då till antalet inskrivna arbetslösa ungdomar ser det inte så konstigt ut, även om det
är mycket oroväckande att uppåt 1 100 arbetslösa ungdomar 20–24 år enbart har förgymnasial utbildning. Antalet med gymnasieutbildning uppgår till drygt 1 700 ungdomar. Då kan
tyckas att arbetslösheten är högre bland dem med gymnasial utbildning. Det är naturligtvis
inte sant utan antalet måste relateras till hur många ungdomar det finns med motsvarande
utbildning i den registerbaserade arbetskraften eller för all del i befolkningen.
Relaterat till arbetskraften var arbetslösheten i åldern 20–24 år 22 procent oavsett utbildningsbakgrund. Det motsvarar cirka 3 000 personer. Bland dem med förgymnasial utbildning var den 56 procent vilket motsvarar uppåt 1 100 personer och för dem med gymnasial
utbildning 17 procent eller drygt 1 700 personer. Även om man istället väljer att relatera de
inskrivna arbetslösa 20–24 år till befolkningen med motsvarande utbildningsbakgrund så
blir skillnaden stor. Arbetslösheten blir då 39 procent för dem med förgymnasial utbildning
och 14 procent för dem med gymnasial utbildning.
Sammantaget styrker detta påståendet att det är i gruppen ungdomar med förgymnasial
utbildning det största problemet finns. Sedan kan tilläggas att andelen av den registerbaserade arbetskraften 20–24 år med förgymnasial utbildning som varit arbetslösa längre än
sex månader är 32 procent. Motsvarande siffra för dem med gymnasial utbildning är 9 procent. Det beror på att de senare rör sig på arbetsmarknaden, de får jobb, ibland längre och
ibland kortare. De lämnar arbetslösheten och ibland blir de arbetslösa på nytt. Men då har
de fått erfarenhet, kontakter och referenser som hjälper dem ytterligare i deras väg ut på
arbetsmarknaden. Under tiden kommer många bland de ungdomar som har en förgymnasial utbildning på efterkälken. Det är dessa ungdomar plus de ungdomar som varken studerar, arbetar eller är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som behöver fångas upp och få
extra stöd.
DUA (Delegationen för unga till arbete) har fått regeringens uppdrag att främja statlig och
kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. De gör det bland annat genom
att stödja parterna i att skriva lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 16–24 år. Den 26 november i år hade fler än hälften av landets kommuner inkommit med avtal.
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En femtedel arbetslösa mer än två år
Diagram 14 visar nu, hösten 2015, en nedåtgående trend av antalet inskrivna arbetslösa
med en arbetslöshetstid upp till sex månader. Det kan tyckas positivt men samtidigt har de
med en arbetslöshetstid på 6–12 månader ökat. Våren 2015 var bilden tvärtom. De med en
arbetslöshetstid upp till sex månader ökade och de med 6– 12 månaders arbetslöshet minskade. Det visar att det skett en tydlig förflyttning från den ena gruppen till den andra. Tredje
kvartalet 2015 fördelar sig tiden i genomsnitt för inskrivna arbetslösa som följer: upp till
sex månader 39 procent, 6–12 månader 20 procent, 12–24 månader 19 procent och mer än
24 månader 22 procent.
Diagram 14. Inskrivna arbetslösa 16–64 år efter inskrivningstid,
Gävleborgs län, januari 2006–oktober 2015
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Arbetslösheten bland arbetslösa i 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.
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Andelen personer i utsatt ställning
En stor andel av dem som är arbetslösa utgörs av så kallade utsatta grupper. De har ofta
svårt att finna, få och behålla ett arbete även när arbetsmarknaden är god. Hösten 2015 hör
72 procent eller 11 100 personer av de inskrivna arbetslösa i Gävleborg till dessa grupper
med utsatt ställning. Det är väsentligt högre andel än bland övriga Norrlandslän. Det är
också den femte högsta andelen i landet efter Södermanlands, Kronobergs, Västmanlands
och Jönköpings län. Se också diagrammet i bilaga 4.
Våren 2010 nådde arbetslösheten i länet sin topp efter finanskrisen. Då var antalet arbetslösa i utsatta grupper respektive övriga ungefär lika stort. Därefter började arbetslösheten
vända nedåt och då minskade den först och främst bland de icke utsatta grupperna. Gapet
som då uppstod mellan grupperna har därefter vuxit kontinuerligt. Att gapet vuxit hänger
bland annat ihop med politiska beslut och förändrade/utökade uppdrag för Arbetsförmedlingen.
Diagram 15. Inskrivna arbetslösa 16–64 år i utsatta grupper och övriga
inskrivna arbetslösa, Gävleborgs län januari 2004–oktober 2015
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Sammansättning utsatta grupper
Hur de olika grupperna fördelar sig över tid framgår av diagram 16. De grupper som visar
en markant ökning är dels de med högst förgymnasial utbildning, men framför allt inskrivna arbetslösa som är födda i länder utanför Europa. Många utomeuropeiskt födda har
en eftergymnasial utbildningsbakgrund men det är också många som har en kort utbildning från födelselandet. Antalet inskrivna arbetslösa av utomeuropeiskt ursprung ökar
dock i väsentligt högre omfattning än antalet personer totalt med förgymnasial utbildning.
Det beror på två saker, inrikes födda med kort utbildning minskar och utomeuropeiskt
födda med längre utbildning ökar.
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Diagram 16. Inskrivna arbetslösa 16–64 år fördelade på enskilda grupper,
Gävleborgs län, januari 2004–oktober 2015.
Observera att en person kan ingå i flera grupper
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De två största utsatta grupperna
Inskrivna arbetslösa med kort utbildning och de som är födda i länder utanför Europa utgör
de största grupperna. De senare är den snabbast växande gruppen och belystes därför närmare i vårens prognos 2015. I tidigare rapporter har det skrivits mer ingående om dem med
förgymnasial utbildning.

Arbetslösa med förgymnasial utbildning
Många som har svårt att få arbete har en kort utbildningsbakgrund. En fullständig gymnasieutbildning är mer eller mindre ett minimikrav idag för att få ett arbete eller för att kunna
studera vidare. Hösten 2015 utgör de med högst förgymnasial utbildning mer än en tredjedel (38 procent) av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. Ett exempel: i oktober månad 2015
fanns 15 400 inskrivna arbetslösa i Gävleborg, 5 900 hade förgymnasial utbildning. Av
dessa var 2 300 inrikes födda och 3 600 födda utanför Sverige. Det medför att i gruppen
födda i Sverige så hade en dryg fjärdedel (26 procent) förgymnasial utbildning. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt hälften (55 procent). Jämfört med övriga län så var
andelen av de inskrivna arbetslösa som är födda i Sverige och har en förgymnasial utbildning högst i Gävleborg och lägst i Västerbottens län. Det förstnämnda är inte så oväntat
med tanke på länets låga utbildningsnivå bland befolkningen. Motsvarande uppgifter vad
gäller utrikes födda visar att den högsta andelen med förgymnasial utbildning återfinns i
Dalarnas och Gävleborgs län. Den lägsta återfinns i Gotlands och Stockholms län.
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Arbetslösa födda utanför Europa
Hösten 2015 utgör de som är födda utanför Europa drygt 38 procent av samtliga inskrivna
arbetslösa i Gävleborg. Det motsvarar drygt 5 700 personer. Av de inskrivna arbetslösa som
är födda utanför Europa har mer än hälften högst förgymnasial utbildning. Samtidigt har
ungefär en femtedel eftergymnasial utbildning. Däremot är det en mindre andel av dem
som är födda i Sverige (15 procent) som har sådan utbildning.

Utmaningar i Gävleborgs län
I Gävleborgs län kvarstår stora utmaningar. Tidigare prognoser har under denna rubrik
bland annat lyft fram förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda och våren 2015 arbetskraftsförsörjningen.
Under rubriken Arbetslöshetens sammansättning finns en fördjupningsruta som heter
”Mer om ungdomar 20–24 år”. Där finns en rad om ungdomar som varken arbetar eller
studerar (UVAS) eller (NEET21). Vill man göra jämförelser med andra europeiska länder så
finns dessa uppgifter tillgängliga via Eurostat 22 under begreppet NEET. Det kan nämnas
att bland EU 28-länderna så hade Sverige med 7,2 procent den femte lägsta andelen ungdomar 15-24 år 2014 som stod utanför utbildningssystem och arbetsliv. Högst låg Italien
med 21,2 procent.
UVAS, här används den svenska benämningen, kan ge en mer rättvisande bild av ungdomsarbetslösheten än ren arbetslöshetsstatistik. UVAS-måttet bygger på registerdata och en
ungdom tillhör gruppen i de fall han eller hon under ett helt kalenderår inte:
1.

haft inkomster över ett basbelopp (44 000 kronor 2012)

2.

haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar

3.

inte arbetspendlat till Norge eller Danmark.

Den senast tillgängliga statistiken på läns- och kommunnivå avser år 2012 men andelen
ungdomar som varken arbetar eller studerar tenderar att stå sig över tid.
Det finns många analyser, projekt, statistisk data, insatser, överenskommelser och medial
uppmärksamhet avseende ungdomar upp till 24 år. Därför kommer istället detta avsnitt
handla om dem som är i åldern 25–29 år och inte får så mycket uppmärksamhet och speciella insatser som de yngre. I detta fall kallas de för unga vuxna.
I Gävleborgs län uppgick år 2012 andelen i begreppet UVAS till 12 procent för dem mellan
25 och 29 år. Andelen är relaterad till befolkningen i åldersgruppen och motsvarar drygt
1 700 personer.23 Det är den femte högsta andelen i landet och de fyra län med högre andel
är samma län som tillsammans med Gävleborg brukar ha den högsta arbetslösheten oavsett ålder i landet. Det vill säga Blekinge, Skåne, Södermanlands och Västmanlands län.

Not in employment, education or training.
Ett av EU:s generaldirektorat som redovisar statistik från EU:s medlemsstater genom att samla in
statistik från olika nationella statistikmyndigheter.
23 Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet
21

22
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Först kommer de inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i åldersgruppen 25–29 år
att granskas. Uppgifterna avser snittsiffror för tredje kvartalet 2015 i Gävleborg. Antalet
inskrivna arbetslösa totalt i åldersgruppen uppgår till drygt 2 100 personer. Av dessa har
41 procent en förgymnasial utbildning och en drygt lika stor andel en gymnasial. Sedan
finns en mindre andel (16 procent) som har en eftergymnasial utbildning.
Delar man sedan upp gruppen i utrikes respektive inrikes födda så förändras bilden. För
det första så utgör de utrikes födda drygt hälften av de inskrivna arbetslösa i åldersgruppen.
Dessutom så är det mer än hälften (54 procent) av dem som enbart har en förgymnasial
utbildning. En dryg fjärdedel har gymnasial bakgrund och en knapp femtedel eftergymnasial. Bland de inrikes födda är det exakt hälften så stor andel (27 procent) som enbart har
förgymnasial utbildning, 6 av 10 har gymnasial och 14 procent eftergymnasial utbildning.
Utifrån det kan man se, att det är en dubbelt så stor andel som har kort utbildningsbakgrund bland de utrikes födda och gymnasial utbildning är mindre förekommande. Däremot
är det en högre andel bland dem som har längre utbildning än bland inrikes födda. Antingen har de i de flesta fall en kort eller längre utbildningsbakgrund. Det indikeras att de
som i nuläget kommer som asylsökande till Sverige många gånger har längre utbildning i
bagaget. Men det kan också antas, att andra har enbart förgymnasial utbildning. Dessa utgör då en särskild utmaning, eftersom de förutom att lära sig ett nytt språk, kanske också
behöver någon form av yrkesutbildning och/eller yrkesvalidering. Eftersom det handlar om
unga människor kanske en del också är eller blir motiverade för teoretiska studier.
Befolkningen 25–29 år i Gävleborg bestod totalt av närmare 15 200 personer år 2013. En
granskning av deras aktivitet visar att 10 700 personer förvärvsarbetade (70 procent), 1 550
var öppet arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och drygt 950 studerade. Då återstår cirka 2 000 personer som varken arbetar, studerar eller är registrerat arbetslösa.
Av dessa 2 000 personer uppbar drygt 900 ersättning från socialförsäkringssystemet exklusive arbetslöshetsförsäkringen. Till exempel i form av föräldrapenning (drygt 450 personer). Sedan tillkommer uppåt 1 100 personer där aktiviteten i de flesta fall är okänd.
Granskas de som är utrikes födda så bestod befolkningen 25–29 år av cirka 2 500 personer
år 2013. Cirka 950 förvärvsarbetade (38 procent), 700 var öppet arbetslösa eller deltog i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och nära 200 studerade. Då återstår cirka 650 personer
som varken arbetar, studerar eller är registrerat arbetslösa.
Av dessa 650 personer uppbar cirka 250 personer ersättning från socialförsäkringssystemet exklusive arbetslöshetsförsäkringen. Till exempel i form av föräldrapenning (nära 200
personer). Sedan tillkommer uppåt 400 personer där aktiviteten i de flesta fall är okänd.
Sett till år 2013 fanns således cirka 1 100 personer i åldersgruppen vars aktivitet är oklar.
Antalet har sannolikt inte minskat sedan dess, snarare tvärtom. Dessa 1 100 personer har
ett arbetsliv på 35–40 år framför sig och kan också behöva identifieras och få extra hjälp
på vägen till arbete och länet få mer arbetskraft.

37

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Gävleborgs län

Som illustration över hur det ser ut i länet visas här en karta över UVAS vad gäller de som
beskrivits här ovan, 25–29 år. I tabellen finns också uppgifter avseende dem mellan 16 och
24 år. Då bör man komma ihåg att de yngre omfattar nio årsklasser medan de i åldern 25–
29 år omfattar fem.
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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 508 arbetsställen inom det privata näringslivet i Gävleborgs län och svarsfrekvensen blev 85 procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets
samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste
undersökningen ingick 90 offentliga arbetsgivare i urvalet i Gävleborgs län och svarsfrekvensen uppgick till 97 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 2 och kvartal 3 2015,
Gävleborgs län

Utbildning
Kommun

Ockelbo

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

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

Utrikes
födda Högst förgymnasial

GymEfternasial gymnasial

10,3

8,7

11,6

22,9

5,1

4,7

53,6

28,3

6,2

4,5

Hofors

9,2

9,3

9,1

23,1

4,7

6,3

31,3

23,5

6,8

4,6

Ovanåker

9,3

9,0

9,6

23,8

5,2

5,7

60,6

18,5

7,2

6,9

Nordanstig

6,4

6,2

6,6

11,3

3,7

4,7

28,8

15,3

4,7

4,9

Ljusdal

10,2

9,2

11,1

20,0

6,6

6,3

44,6

25,4

7,9

6,8

Gävle

11,5

11,0

11,9

21,0

8,9

7,6

35,2

30,1

10,3

6,2

Sandviken

13,0

13,1

12,9

26,0

8,1

7,5

46,3

34,6

9,7

7,9

Söderhamn

12,3

11,4

13,1

22,8

7,6

8,4

46,9

33,6

8,9

7,6

Bollnäs

12,4

10,9

13,7

25,9

6,4

7,6

52,7

33,9

9,4

7,5

8,5

7,1

9,8

20,1

4,5

6,7

28,0

22,7

7,5

4,2

11,0

10,3

11,6

22,0

7,0

7,2

39,9

28,8

8,9

6,3

7,6

7,1

8,1

12,9

6,0

4,7

21,1

20,1

6,7

5,0

Hudiksvall
Gävleborgs län
Riket

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Gävleborgs län

Bilaga 4. Arbetslösheten totalt samt med utsatt ställning
Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad
arbetskraft, oktober 2015, Gävleborgs län
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Omslagsbild: Johnér bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Gävleborgs län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Bitte Lyrén, 010-486 68 56.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2016.
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