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Sammanfattning
I vårprognosen 2014 bedömde Arbetsförmedlingen att arbetslösheten i Gotlands län skulle
sjunka för innevarande år och för 2015. Detta scenario kvartstår nu i denna prognos även om
förbättringen för 2015 kommer att bli långsammare än vad som då prognosticerades. Arbetslösheten har sjunkit med cirka 125 personer i stället för cirka 200 som väntades i våras.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar visar ett något starkare efterfrågeläge inom näringslivet på Gotland än normalt. Höstens undersökning visar att efterfrågan på varor och
tjänster stärkts jämfört med förra hösten. Efterfrågan är dock något lägre än i våras vilket inte
är konstigt om man ser till Gotlands stora säsongsvariationer.
Återhämtningen av den globala ekonomin har gått långsammare än väntat, vilket är en följd av
en tydlig inbromsning i tillväxttakten i euroområdet. Det som oroar är att också Tyskland gått
på tomgång två kvartal i följd. Bedömningen för det kommande året är att återhämtningen i
världen fortsätter, dock i något lägre takt än tidigare bedömningar. BNP i världen beräknas
öka från 3,3 procent 2014 till 3,6 procent 2015. USA agerar draglok för den globala tillväxten
men också Storbritannien bedöms få en stark utveckling. Tillväxtekonomierna med Kina i
spetsen bedöms fortsätta att uppvisa en god tillväxt, men tillväxtnivån har skruvats ned. Euroområdet får ytterligare ett trögt år, men återhämtningen fortsätter trots allt. Detta påverkar
svenska exportföretag eftersom knappt 75 procent av exporten går mot Europa och 40 procent
av exporten är riktad mot euroområdet. Detta medför att den svenska tillväxten bedöms bli
något svagare än vad vi bedömde juni 2014. För 2014 och 2015 beräknas BNP till 2 procent
respektive 2,3 procent.
Resultaten från höstens intervjuundersökning visar att efterfrågeläget stärkts något inför
kommande 6 månader jämfört med samma period förra året. På 6-12 månaders sikt är efterfrågan än mer positiv, dock något lägre än hösten 2013. Som vanligt på Gotland väntas sommarhalvåret bli klart bättre än vinterhalvåret. Efterfrågan för de senaste 6 månaderna inom
det privata näringslivet blev dock svagare än väntat. Hotell och restaurang har haft bäst efterfrågan. Svagast utveckling har jord- och skogsbruk haft. Inför vinterhalvåret väntas Gotland få
en svagare utveckling än riket i övrigt. Bäst väntas finansiell verksamhet gå. Svagast utveckling
väntas hotell och restaurang samt transport få. Även handeln väntar sig en svag utveckling
under vintern. För kommande 6-12 månader bedöms också efterfrågan på gotländska varor
och tjänster att bli starkare, om än något svagare än vid höstprognosen 2013. På 6-12 månaders sikt är det hotell och restaurang som väntas gå bäst. Även finansiell verksamhet och företagstjänster samt handeln väntar sig en starkare efterfrågeutveckling. Svagast utveckling väntas jordbruk, skogsbruk och fiske få.
Den svenska ekonomin har stärkts och antalet sysselsatta gotlänningar väntas öka under innevarande och nästa år som en följd av en fortsatt stark inhemsk efterfrågan. Bristen på arbetskraft har ökat något jämfört med förra hösten men är fortfarande relativt låg. Flera företag och
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verksamheter har dock fortsatta problem med att rekrytera vissa nyckelkompetenser, till exempel undersköterskor eller lastbilsmekaniker. En sådan bristsituation riskerar att hämma
företag och organisationers tillväxtpotential och följaktligen den möjliga sysselsättningsökningen. I den offentliga sektorn riskerar en sådan brist att försämra tillgången på välfärdstjänster. I slutändan kan det innebära sämre lönsamhet och lägre sysselsättning hos de gotländska företagen och verksamheterna. Sysselsättningen bedöms öka med cirka 175 personer
till slutet av 2014, att jämföra med vårens prognos 200. Sysselsättningen väntas sedan fortsätta öka under 2015 med cirka 250 personer, jämfört med tidigare prognosticerade 325. Detta
motsvarar en sysselsättningsökning på 0,7-0,8 % och antalet sysselsatta blir då cirka 25 550.
Befolkningen på Gotland bedöms öka över tid men samtidigt minskar antalet personer i arbetsför ålder (16-64 år) under lång tid framöver, åtminstone till 2025 enligt SCB:s befolkningsprognos. Vi har under ett antal år sett en ökad överströmning från sjukförsäkringen in i
arbetskraften. Samtidigt har stora kullar lämnat de gotländska gymnasieskolorna under de
senaste åren vilket också inneburit ett tillskott till arbetskraften. En förstärkt konjunktur bedöms innebära att arbetskraften fortsätter öka svagt under 2014 och 2015.
Arbetslösheten varierar mycket under året på Gotland som en följd av de stora skillnaderna
mellan hög och lågsäsong. Sett över några år så nådde arbetslösheten sin hittills lägsta nivå
under sommaren 2008. Därefter ökade arbetslösheten kraftigt som en följd av den ekonomiska krisen hösten 2008. Sedan dess har arbetslösheten varierat över säsongerna men ökat
trendmässigt fram till den kulminerade 2012. Därefter har arbetslösheten minskat och till
fjärde kvartalet 2014 bedöms antalet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd att
ha minskat med cirka 125 personer till knappt 2 500. Vid slutet av 2015 beräknar vi att arbetslösheten har sjunkit ytterligare till cirka 2 350 personer, motsvarande en relativ arbetslöshet
på 8,2 procent. Det arbetsmarknadsprogram som har och bedöms fortsätta ha flest deltagare
är Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Även om framtidstron har stärkts hos många av de gotländska företagen är utmaningarna på
den gotländska arbetsmarknaden desamma som i våras:
-

Allt fler har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden

-

Företagen har svårigheter att hitta nödvändig kompetens

-

Generationsväxlingen ökar rekryteringsproblemen ytterligare

-

Matchningen mellan arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivarnas behov av mer kvalificerad arbetskraft

5

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Gotlands län

Konjunkturläget i Gotlands län
Sysselsättning och efterfrågan
Den globala ekonomin har återhämtat sig betydligt långsammare än väntat, vilket är en följd
av en inbromsning i tillväxttakten i euroområdet. Ett av de stora orosmolnen är att Tysklands
ekonomi gått på tomgång två kvartal i följd. Bedömningen för det kommande året är att återhämtningen i världen fortsätter, dock i något lägre takt än tidigare bedömningar. BNP i världen beräknas öka från 3,3 procent 2014 till 3,6 procent 2015. USA agerar draglok för den globala tillväxten men också Storbritannien bedöms få en stark utveckling. Tillväxtekonomierna
med Kina i spetsen bedöms fortsätta att uppvisa en god tillväxt, men tillväxtnivån har skruvats
ned. Euroområdet får ytterligare ett trögt år, men återhämtningen fortsätter trots allt. Detta
påverkar svenska exportföretag eftersom knappt 75 procent av exporten går mot Europa och
40 procent av exporten är riktad mot euroområdet. Detta medför att den svenska tillväxten
bedöms bli något svagare än vad vi bedömde juni 2014. För 2014 och 2015 beräknas BNP till 2
procent respektive 2,3 procent.
Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har de senaste åren skiftat, främst beroende på
osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i eurokrisens spår. Framförallt har det funnits
en viss övertro över konjunkturuppgångens styrka för Gotlands del. I Arbetsförmedlingens
höstprognos 2013 förutsåg vi en stark sysselsättningsuppgång till fjärde kvartalet 2014, medan
vårprognosen 2014 angav en betydligt svagare uppgång med cirka 200. Nu när vi börjar närma
oss slutet av 2014 ser vi att sysselsättningsökningen blir ännu något svagare. Detta sammanhänger med en svag konjunktur i vårt närområde vilket också resulterar i ytterligare en nedskrivning i föreliggande prognos.
Under hösten 2014 har Arbetsförmedlingen på Gotland intervjuat cirka 200 arbetsställen
inom privat och offentlig verksamhet, som ingått i ett centralt uttaget prognosurval.1 Företagen i vårens prognosundersökning har bland annat svarat på frågan om de tror att efterfrågan
på deras varor och tjänster kommer att minska, öka eller vara oförändrad under det kommande halvåret samt under det därefter följande halvåret. De fick även svara på hur efterfrågan varit under det föregående halvåret.
Arbetsförmedlingens undersökning visar att de intervjuade företagen har haft en positiv efterfrågan på sina varor och tjänster under sommarhalvåret, dock inte lika starkt som sommaren
2013. Företagens bedömningar av efterfrågan för det kommande året tyder initialt på att arbetsgivare inom det privata näringslivet har en viss optimism för vinterhalvåret men inte alls
så stark som för kommande 6-12 månaderna, även om det skiljer en del åt mellan de olika
delbranscherna. Skillnaderna mellan 6 månaders perspektiv och 6-12 månaders dito beror mer
på länets säsongsvariationer än på en bedömning om svagare utveckling nästa år. När det gäller efterfrågan på gotländska varor och tjänster kommande halvår visar arbetsförmedlingens

1

Framtaget av SCB för att spegla näringslivsstrukturen i länet.
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2

F
För information om Arbetsförm
medlingens konju
unkturindikatorr, se bilaga 2.
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Gotland i år tagit emot knappt 3000 platser. Arbetsförmedlingens bedömning är att de lediga
platserna kommer att fortsätta öka under nästa år. När det gäller vanliga jobb anmäls det flest
inom vård och omsorg samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster. När det gäller
sommarjobben så anmäls det flest lediga platser inom vård och omsorg samt finansiell verksamhet och företagstjänster.
Arbetsförmedlingens bedömning blir, som en följd av ett förstärkt konjunkturläge och de gotlänska företagens stärkta framtidstro under kommande år, att antalet lediga platser totalt sett
kommer att öka under det kommande året med en förskjutning mot en ökad andel jobb av mer
varaktig karaktär.

Kapacitetsutnyttjande
En viktig indikator när det gäller företagens kommande efterfrågan på arbetskraft är nivån på
den produktionsökning som bedöms kunna ske innan rekrytering av ytterligare personal blir
nödvändig. I höstens undersökning uppgav nästan 65 procent av företagen att de inte kunde
öka produktionen på varor och/eller tjänster med mer än 10 procent innan rekryteringar behövs. Motsvarande siffra för höstprognosen 2013 var 57 procent. Således har andelen företag
med högt kapacitetsutnyttjande som skulle kunna generera nyrekryteringar ökat för tredje
mätningen i rad. Våren 2013 var andelen 67 procent. Att efterfrågeläget är starkare än för ett
år sedan samtidigt som kapacitetsutnyttjandet är något högre kommer sannolikt att generera
ett ökat antal rekryteringar. Svårigheter att hitta rätt kompetens eller branscher med svag efterfråga kan dock innebära att ett högt kapacitetsutnyttjande inte fullt ut kommer att motsvaras av sysselsättningsökningar. Störst överskott på produktionskapacitet finns inom byggverksamheterna, utbildning/vård/omsorg samt inom industrin. Lägst kapacitetsutnyttjande finner
vi i hotell och restaurang samt inom handeln. Att just dessa branscher har ett lågt utnyttjande
beror mycket på länets säsongsvariationer men det innebär också en dämpad rekryteringspotential då det är privat konsumtion som är motorn i ekonomin just nu. Till exempel löses sannolikt en ökad efterfrågan inom handeln med att befintlig personal får arbeta mer i de flesta
fall istället för nyrekrytering. Arbetsförmedlingens samlade bedömning för 2014-2015 är att
det ändå utifrån aktuellt kapacitetsutnyttjande kommer att påverka sysselsättningen i en positiv riktning i vissa branscher men inte i samma utsträckning som efterfrågan på varor och
tjänster ökat.
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Sy
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d totala anttalet inskrivn
na arbetslösa högre
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mfört med samma
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tidpu
unkt både 20
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medlingen attt arbetslöshe
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Arrbetsförmedllingens bedö
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het under 8 procent
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arrbetskraften infrias inte under
u
2015 ssom det anto
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nosen 2014. Till fjärde kvartalet
k
20
014 väntas arbetslösheten ha sjunkit till cirka 2 500,
5
en minsskning med 44,7 procent, och till
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er den till dryygt 2 350, en minskning med
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200
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nde behöver för att förbäättra sina mö
öjligheter att få jobb. Det arbetsmarkn
nadspo-
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litiska program som bedöms fortsätta ha flest deltagare är Jobb- och utvecklingsgarantin samt
Jobbgarantin för ungdomar.

Stora regionala skillnader
Kartbilderna på följande visar Arbetsförmedlingens bedömning av sysselsättningsförändringar
i den relativa arbetslösheten under prognosperioden för respektive län. Storstadslänen bedöms få de största sysselsättningsökningarna under 2015. För Gotlands del ökar sysselsättningen också men inte alls lika mycket som i storstadslänen. Gotland kommer sannolikt att ha
en lägre arbetslöshet och en relativt hög sysselsättningsgrad under sommarhalvåret på grund
av den starka besöksnäringen. Till fjärde kvartalet ökar arbetslösheten och sysselsättningen
sjunker något i förhållande till de starkaste länen. I riket som helhet väntas sysselsättningen
öka med 1,3 procent och för Gotland 0,7-0,8 procent.
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peersoner som var arbetslössa då. Nedan
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För gruppen ”övriga” är förhållandet i stort sett det motsatta. Gruppen omfattar 1072 personer
och den har minskat med drygt 16 procent, eller drygt 175 personer det senaste året. Ett starkare
konjunkturläge och färre arbetssökande i gruppen innebär en ökad chans att få jobb. Antalet
arbetssökande i denna grupp är nästan tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen 2008.

Näringsgrenar
På Gotland är drygt 25 000 personer i dagbefolkningen förvärvarbetande5. Näringsstrukturen i
länet karaktäriseras av en stor andel offentlig sektor och en hög andel sysselsatta inom jordbruket. offentliga tjänster, bygg, och jord- och skogsbruk överensstämmer annars väl med riksgenomsnittet.

Jord- och skogsbruk
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk är relativt stort på Gotland, till skillnad från många
andra regioner. I länet arbetade cirka 1 800 personer inom sektorn år 2012, vilket motsvarar
drygt 6,5 procent av länets sysselsatta. Det kan jämföras med rikets andel om 2 procent. I hela
landet arbetar cirka 100 000 inom jord- och skogsbruk. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske
finns företag som bedriver verksamhet inom växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning
med mera. I ett längre perspektiv har antalet sysselsatta inom jordbrukssektorn6 minskat till
följd av stordrift i jordbruket. Även om sysselsättningen inom jordbruket trendmässigt har sjunkit under många år har Gotland fortfarande förhållandevis många sysselsatta inom sektorn jämfört med riket. De allra flesta personer som uppbär anställning inom yrket är män.
Vissa produktionsgrenar har en ökad efterfrågan medan andra har en betydligt sämre utveckling. Som helhet anger jordbruksföretagen dock att efterfrågan på deras varor kommer att bli
relativt svagt under nästa år. Arbetsförmedlingens bedömning blir följaktligen att den långsiktiga trenden med större och färre jordbruk som sysselsätter färre kommer att fortsätta men att
sysselsättningen ändå blir oförändrad, eller ökar mycket svagt, det kommande året. Det gotländska jordbruket är och fortsätter dock att vara en viktig näring för ön, både ur marknadsförings- och sysselsättningshänseende. Branschen har tydliga sysselsättningseffekter på andra
branscher såsom till exempel besöksnäring och transport. En bibehållen eller ökad aktivitet
inom jordbruket skulle sålunda få positiva sysselsättningseffekter utöver den egna branschen.

Industri
Antalet gotlänningar som arbetade inom industrin har under lång tid minskat och uppgick till
drygt 2 000 år 2012, att jämföra med cirka 4 000 för 15 år sedan. Det betyder i nuläget att drygt
8 procent av länets arbetstillfällen finns inom industrin. I riket är motsvarande andel över 14
procent. Industrin sysselsätter omkring 650 000 personer i hela landet. I branschen ingår bland
annat verkstadsindustri, energiproduktion, mineralutvinning, pappers- och livsmedelsindustri.

5
6

SCB, RAMS 2012
SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
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privata tjänstesektorn. De största delbranscherna är handel och transport som tillsammans
sysselsätter över 4 000 personer.
Den privata tjänstenäringen omfattar en mängd olika verksamheter som riktar sig till såväl företag som hushåll. Här finns handel, hotell och restaurang, finansiell verksamhet, uthyrningsverksamhet, transport och kommunikation, dataverksamhet, personliga och kulturella tjänster och
andra företagartjänster. Sektorn omfattar många olika yrken varav en del kräver längre högskoleutbildningar medan andra inte har några speciella utbildningskrav. Den privata tjänstesektorns bredd gör att den rymmer det mesta från kvalificerade konsultuppdrag till lämpliga ingångs- och sommarjobb för ungdomar
Efterfrågan på branschens varor och tjänster är försiktigt positiv, i nivå med det historiska genomsnittet, dock något svagare än de senaste två mätningarna. Framförallt är det färre som tror
på en minskning jämfört med två senaste åren. Nivån är även något lägre än genomsnittet för
riket. Starkast efterfrågan kommande halvår har finansiell verksamhet och företagstjänster.
Svagast har, logiskt för årstiden, hotell och restaurang. För kommande 6-12 månader bedömer
företagen en klart starkare efterfrågan. Starkast efterfrågan för kommande högsäsong bedöms
komma inom hotell och restaurang samt kulturella tjänster. Lägst efterfrågan på 6-12 månaders
sikt tror sig transportsektorn få även om de också ser en positiv efterfrågan för sommarhalvåret.
Aktiviteten har förblivit relativt god inom dagligvaruhandeln. Däremot är sällanköpshandeln
mer försiktig i sin bedömning av försäljningsutvecklingen under året, vilket framförallt beror på
en stor priskonkurrens. På 6-12 månaders sikt är det framförallt hotell, restaurang och kulturella tjänster samt finansiell verksamhet och företagstjänster som är positiva. Sammantaget
väntas sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn öka på ett års sikt.
Transportsektorn (inklusive magasinering) sysselsatte drygt 1200 personer i länet 2012. Transportsektorn är en mycket konjunkturkänslig bransch som är beroende av en god aktivitet i ekonomin. Godstransporter är starkt beroende av en god utveckling i främst byggnadsverksamheten, industrin och handeln. Persontransporter gynnas i sin tur av en god utveckling i ekonomin
som helhet då detta förbättrar förutsättningarna för ett ökat resande. Transportföretagen rapporterar om en svagt positiv efterfrågan de senaste 6 månaderna. Det är dock något svagare än
vad företagen väntade sig före sommaren. För kommande 6 månader väntar sig transportföretagen en positiv efterfrågan. För kommande 6 till 12 månader är företagen återigen mer positiva
och bedömer att efterfrågan ökar under högsäsong. För branschen i stort ser dock sysselsättningen ut att öka svagt under 2015.
Inom finans- och uppdragsverksamheten finns bank-, finans- och försäkringsbolag, fastighetsoch uthyrningsverksamhet, samt dataverksamhet och andra företagstjänster. Sysselsättningen
har trendmässigt ökat ända sedan mitten av 1980-talet och väntas göra så även för 2015, om än
bara en svag ökning. Mer än hälften av företagen i föreliggande undersökning har uppgivit att de
tror sig ha en ökad efterfrågan under de kommande 6 månaderna. Samma situation gäller för
det senaste halvåret. För kommande 6-12 månader bedömer företagen att efterfrågan stärks
ytterligare. Arbetskraftsbristen i branschen är låg, bara en handfull av de intervjuade företagen
har angett att de upplevt brist vid rekrytering de senaste 6 månaderna.
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Vård och omsorg
Inom vård och omsorg är den i särklass största arbetsgivaren Region Gotland. Antalet privata
vårdgivare har dock ökat. I dagsläget sysselsätts drygt 4 500 personer inom vård, omsorg och
andra sociala tjänster. Sektorn sysselsätter bland annat undersköterskor, läkare, tandläkare,
socialsekreterare med flera. Det senaste året har antalet sysselsatta ökat på både den offentliga
sidan och på den privata sidan. Detta är en utveckling som vi bedömer fortsätter under nästa år.
Region Gotland har också stora pensionsavgångar framöver och kommer därför att ha behov av
många ersättningsrekryteringar på ett par års sikt. Läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens är svårrekryterade i hela landet, så också på Gotland. Även undersköterskor tenderar
att bli ett bristyrke, till största delen på grund av ökade behov inom äldreomsorg men också på
grund av stora ersättningsrekryteringar.

Offentlig förvaltning
Inom den offentliga förvaltningen finner vi främst olika statliga myndigheter, som exempelvis
Polisen, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Totalt sysselsätter den
offentliga förvaltningen cirka 2 200 personer i länet. Det senaste året har sysselsättningen varit i
princip oförändrad. Under 2015 väntas sysselsättningen bli något lägre.
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Brist- och överskottsyrken
Bristen på arbetskraft har ökat jämfört med hösten 2013. Många arbetsgivare har fortsatt svårt
att rekrytera personal med rätt kompetens. Av svaren i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning framkommer det att 16 procent av de gotländska arbetsgivarna inom det privata näringslivet haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens under det senaste halvåret. Motsvarande siffra för riket är nästan 19 procent. Inom de offentliga verksamheterna är det nästan 40
procent av de gotländska arbetsgivarna som haft svårt att hitta personal med rätt kompetens,
motsvarande siffra för riket är knappt 50 procent. Sammantaget har rekryteringsproblemen
varit störst inom hotell och restaurang samt inom utbildning, vård och omsorg. I tabellen nedan
redovisas ett urval av yrken det är brist respektive överskott inom. På den privata sidan är det
till exempel brist på erfarna lastbilsmekaniker. Samtidigt som det är brist på många yrkesgrupper har andra grupper svårare att få jobb. Det är bland annat överskott av sökande till arbeten
som administratörer/sekreterare, lagerarbetare, vaktmästare och städare. Störst är bristen inom
offentlig sektor. Som nämnts finns det flera bristyrken inom vård och omsorg. Framför allt är
bristen stor på flera yrkesgrupper med långa högskoleutbildningar, framför allt läkare, sjuksköterskor och tandläkare men det bedöms även vara brist på undersköterskor som en följd av stora
ny- och ersättningsrekryteringar. Grupper som kan ha svårare att hitta ett jobb är exempelvis
vårdbiträden och personliga assistenter. Utbildningsverksamheten uppger brist på förskollärare
och gymnasielärare i yrkesämnen. På barnskötare tenderar det i stället att vara överskott.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Gotlands län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Lastbilsmekaniker
Läkare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterska (Grundutbildad)
Sjuksköterska (Specialistutbildad)
Slaktare/Styckare

Administratörer/sekreterare
Barnskötare
Ekonomisassistenter
Försäljare dagligvaror
Försäljare fackhandel
Köks- och restaurangbiträden

Socialsekreterare

Lagerarbetare

Medicinsk sekreterare

Lastbilsförare

Tandsköterska

Truckförare

Undersköterska

Vaktmästare

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2015 för ett urval av yrken i länet.
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraften
Arbetskraften definieras som summan av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa. De personer
som är i program med aktivitetsstöd räknas i officiell statistik7 inte in i arbetskraften utan räknas som studerande. Personer i arbete med stöd som anställningsstöd, lönebidrag, nystarts- och
instegsjobb räknas däremot som sysselsatta. I Arbetsförmedlingens definition av arbetskraften
(registerbaserad arbetskraft) används förvärvsarbetande nattbefolkning (SCB) samt öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Arbetskraftsutbudet påverkas av befolknings- och sysselsättningsutveckling, utbildning, pensionsavgångar och ohälsotal.

Befolkningsutveckling
Den faktor som har den enskilt största påverkan på arbetskraftens storlek och framtida tillväxtpotential är utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder. Antalet personer i åldrarna 16-62 har
minskat med nästan 1 800 personer sedan 2006.
Enligt SCB:s befolkningsprognos så kommer befolkningen på Gotland totalt sett att öka med
cirka 650 personer mellan 2014 och 2025. Det är framför allt gruppen 65 år och äldre som ökar.
Även gruppen upp till 17 år ökar, dock inte lika mycket som gruppen äldre.
Enligt SCB:s befolkningsprognos så beräknas den arbetsföra befolkningen minska med nästan
3 000 personer fram till och med 2025. För ett litet län som Gotland är det av stor vikt att fundera över vilka möjligheter det finns till att motverka en sådan utveckling eftersom försörjningsbördan annars kommer att öka för de yrkesverksamma i förhållande till de utanför arbetskraften. Detta i sin tur innebär ett ökat tryck på de offentliga finanserna. Samtidigt har arbetsmarknaden en tendens att anpassa sig efter utbudet vilket betyder att fler personer i arbetskraften generar fler sysselsatta och i förlängningen starkare offentliga finanser. Färre individer i
arbetskraften generar högre produktivitet per individ men det medför samtidigt mindre medel
till offentliga intäkter som framför allt är beroende av antalet sysselsatta.8

Stor grupp utanför arbetskraften
Antalet nya studenter vid universitet och högskolor ökade från och med höstterminen 2008 som
en följd av det då försämrade konjunkturläget. Höstterminsintaget på landets högre lärosäten
ökade både 2009 och 2010. Därefter har antalet platser och antagna minskat. Landets högskolor
och universitet har minskat antalet helårsstudenter till 2014. För Uppsala universitet, Campus
Gotland, prognostiseras antalet helårsplatser bli oförändrat men antalet studenter på campus
istället för på distans väntas öka. Som en följd av den finansiella försiktigheten och relativt måttliga konjunkturuppgången bedömer Arbetsförmedlingen att antalet gotländska ungdomar som
väljer att studera vidare på högskola, universitet eller YH-utbildning blir oförändrat under 2015.
Inflödet till arbetskraften från studier dämpas vid ett svagt konjunkturläge då möjligheterna till
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU)
SCB:s befolkningsprognos 2012. Underlaget till detta stycke är en specialbearbetning av SCB:s senaste
befolkningsprognos, nedbruten på län och kommuner. Bearbetningen har gjorts av SCB. Utvecklingen i
framskrivningarna baseras på de senaste årens mönster i befolkningsutvecklingen. Läs mer om SCB:s befolkningsprognoser: http://www.scb.se/BE0401

7
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anställning blir avsevärt sämre. Antalet studerande vid den regionala vuxenutbildningen har
minskat under senare år och utbildningarna har ändrat inriktning. Fler yrkesinriktade utbildningar startas och samarbete mellan kommuner sker i större omfattning. Vår bedömning är att
antalet vuxenstuderande kommer att öka något under året. Sammantaget innebär detta att antalet personer i arbetskraften ökar svagt fram till fjärde kvartalet 2015.

Ohälsa
En del av dem som står utanför arbetskraften gör det på grund av sjukskrivning. Personer som
är långtidssjukskrivna eller har sjuk- och aktivitetsersättning (SA) ingår inte i arbetskraften.
Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning har varit sjunkande de senaste 5 åren och
prognosticeras fortsätta minska. Förändringar i regelverket för socialförsäkringen kan innebära
att överströmningen från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen ökar. Detta innebär i så fall
ett tillskott till arbetskraften. Samtidigt kan arbetskraften minska vid förändringar åt andra
hållet.

Utbildning
Antalet nya studenter vid landets högskolor ökade i en jämförelse efter finanskrisen och den
lågkonjunktur som följde. Förklaringen är att människor i ett försämrat konjunkturläge i större
utsträckning väljer studier. Den ekonomiska instabilitet som varit ett faktum nu under några år
har inneburit ett ökat intresse för studier. Trots en något förbättrad arbetsmarknad bedömer
Arbetsförmedlingen att andelen personer som väljer högre studier ökar svagt eller blir oförändrat under året vilket då kan innebära färre personer i arbetskraften.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Sedan hösten 2008 och fram till andra halvåret 2013 ökade antalet arbetslösa trendmässigt på
Gotland, dock från en låg nivå. Första kvartalet 2008 var antalet inskrivna arbetslösa 1 742 personer, att jämföra med 2 586 personer under tredje kvartalet 2013. Detta motsvarar en relativ
arbetslöshet på 8,9 procent. Under andra och tredje kvartalen 2011 kunde vi se tendenser till en
förbättrad arbetsmarknad men till fjärde kvartalet 2012 blev det totala antalet inskrivna arbetslösa högre jämfört med samma tidpunkt både 2010 och 2011. Däremot har arbetslösheten succesivt sjunkit sedan andra halvåret 2013, fortsatt sjunka under 2014 och väntas fortsätta sjunka
under 2015. Sedan lågkonjunkturen slog till hösten 2008 har insatserna i form av arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd utökats gradvis. Insatserna syftar till att motverka långa tider i
öppen arbetslöshet. Det är främst inom Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för
ungdomar som utökningarna skett. Inom garantierna kan aktiviteterna variera beroende på det
stöd de arbetssökande behöver för att förbättra sina möjligheter att få jobb.
Till fjärde kvartalet 2014 bedömer Arbetsförmedlingen att det totala antalet inskrivna arbetslösa
kommer att landa på cirka 2 500 personer, en minskning med 125 personer jämfört med samma
kvartal 2013. Till sista kvartalet 2015 bedöms det totala antalet inskrivna bli cirka 2 400, en
minskning med ytterligare 150 personer. Det arbetsmarknadspolitiska program som bedöms
fortsätta ha flest deltagare är Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar.
I prognosen i våras bedömde Arbetsförmedlingen att arbetslösheten i Gotlands län skulle sjunka
under 2014. Detta scenario ser ut att besannas i denna prognos även om vårens förväntningar
dämpats något. Länets arbetsgivare har lämnat en försiktigt positiv bild av framtiden i höstens
intervjuundersökning med en ökad efterfrågan på varor och tjänster samt en del rekryteringsplaner. Prognosen för länet har reviderats något under hösten men Arbetsförmedlingens bedömning av arbetslösheten för kvartal 4 2014 ligger fast, antalet inskrivna arbetslösa beräknas
uppgå till cirka 2 500 personer. Det är en minskning med 4,7 procent jämfört med kvartal 4
2013. Den framtidssyn som företagen ger med ett något mer optimistisk syn på konjunkturläget
jämfört med tidigare förväntas trycka ner länets arbetslöshet ytterligare under 2015 till cirka
2 400 personer för det fjärde kvartalet. En upprevidering med cirka 2oo personer.
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deet gäller utbildningsbakg
grund så är den största gruppen av
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onerligt med längre inskrrivningstiderr. Just att
en
n arbetssökan
nde varit arb
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ör att öka desssa personerrs chanser tilll anställniing. Arbetsfö
örmedlingen har i särskkilt uppdrag att stötta dessa personeer. Gruppen
ns storlek
vaarierar väldig
gt lite över tiid och dess aarbetslöshet är mer struk
kturell än koonjunkturell. För Gotlan
nds del hadee 17 procent,, att jämföraa med rikets 19 procent, av de arbetsssökande varrit arbetslösa mer än tvvå år och har följaktligen ssvårt att få arbete.

26

Arbetsmarrknadsutsikterna
a hösten 2014 Gotlands
G
län

A
Antalet perrsoner i uttsatta grup
pper9
M
Många av dem
m som är insk
krivna som aarbetssökand
de på länets arbetsförmed
a
dling tillhör någon av
dee grupper som
m har det sv
vårast att hittta och behållla ett arbete. Arbetsförm
medlingen harr identifierrat fyra grupp
per bland de
e inskrivna aarbetslösa som
m i genomsn
nitt möter en
n svårare arb
betsmarknaadssituation och löper sttörre risker att bli långv
varigt arbetsllösa. Antalett i dessa gru
upper har
ök
kat trendmässsigt sedan 2004
2
och utggör nu mer än hälften av de arbetsssökande. Län
net möter
häär en av sina utmaningar i arbetet meed dessa perssoner.
Dee utsatta gru
upperna är:
• Arb
betslösa med
d högst förgy
ymnasial utb
bildning
• Arb
betslösa född
da utanför E
Europa
• Arb
betslösa med
d funktionsneedsättning som medför nedsatt
n
arbeetsförmåga
• Arb
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Inskrivna arbetslösa 16-6
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I utsatta grupper ingår persone
er med högst förrgymnasial utbiildning, utomeu
uropeiskt födda,, personer med
fun
nktionsnedsättn
ning som medfö
ör nedsatt arbetssförmåga samt äldre
ä
55-64 år.
9
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Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Personer som saknar gymnasieutbildning möter en fortsatt tuff arbetsmarknad. Trots att arbetslösheten för denna grupp har minskat sedan årsskiftet är det fortfarande knappt 600 inskrivna
arbetslösa som alla har gemensamt att de saknar gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det
motsvarar en tredjedel av de arbetslösa i länet. Att arbetsmarknaden generellt numera ställer
höga krav på de arbetssökande återspeglas även i kravprofilerna i de lediga platser som anmäls
till Arbetsförmedlingen där en majoritet av tjänsterna förutsätter som lägst en gymnasial utbildning.

Äldre 55-64 år
Personer mellan 55-64 år utgör i regel ingen grupp med svag ställning på arbetsmarknaden. Till
antalet utgör dessa personer en av de minsta undergrupperna och trenden är ett fallande antal
arbetslösa. Av de äldre som blir kvar i arbetslöshet finns en stor andel personer som generellt
har påtagligt svårt att snabbt finna ett nytt arbete. Av den andelningen har Arbetsförmedlingen
identifierat arbetslösa i detta åldersintervall som en grupp som har högre trösklar än andra.
Drygt 20 procent av de inskrivna arbetslösa var mellan 55-64 år. Många av dem har endast förgymnasial utbildning och därmed svårt att återetablera sig på arbetsmarknaden.

Utrikes födda
Antalet personer som invandrat till Sverige har varit stort under de senaste åren och det har
bidragit positivt till landets befolkningstillväxt. Till Gotland är de dock få till antalet och bidrar
endast i låg utsträckning till ett ökat arbetskraftsutbud. Inom gruppen finns en stor representation av personer med högst förgymnasial utbildning, vilket syns i det höga arbetslöshetstalet,
men en hel del har också utbildning från högskola eller universitet. Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen tagit över det samordnande ansvaret för etableringsinsatser för nyanlända flyktingoch deras anhöriginvandrare från kommunerna. Reformen syftar till att underlätta för dessa
individer att på kortast och effektivast sätt få ett arbete eller påbörja högre studier.
Under året har antalet utomeuropeiskt födda som gått till arbete ökat men fortfarande finns en
stor andel arbetssökande som inte har verktygen som krävs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Initialt saknar många av dessa arbetssökande ofta ett kontaktnät på den svenska arbetsmarkanden vilket försvårar chanserna till arbete. Inte sällan saknas även i början kunskaper i
svenska språket vilket också begränsar jobbmöjligheterna. Utöver detta kan det uppstå situationer där arbetsgivaren får problem med att värdera sökandes tidigare inhämtade utbildning
eller arbetslivserfarenhet från utlandet. Sammantaget betyder detta att det finns en outnyttjad
arbetskraftsresurs på arbetsmarknaden som kan komma att spela en viktig roll för länets framtida försörjning. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingens insatser anpassas för att korta
arbetslöshetstiderna för dessa sökande.

Personer med funktionsnedsättning
Antalet inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har
minskat sedan oktober 2013. I oktober 2014 uppgick antalet till drygt 600 personer vilket motsvarar ungefär nästan en tredjedel av de arbetssökande. För arbetsgivare som anställer inskrivna
arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan Arbetsförmedling-
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Arbetslöshet parallellt med arbetskraftsbrist
Den konjunkturella avmattning samt stegring av arbetslöshet som skedde under hösten 2012
ökade konkurrensen om de lediga jobben i länet. Trots att arbetslösheten sjunkit och bedöms
fortsätta sjunka är arbetslösheten relativt hög och konkurrensen om de lediga jobben hård.
Trots detta förekommer brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden. Denna brist, som tidigare
nämnts under de olika branschavsnitten och under kapitlet rekryteringsproblem, är viktig för
alla parter att agera på. Långvarig brist på erfaren och rätt utbildad arbetskraft kan ge negativa
effekter för så väl individen, det enskilda företaget som för samhällsekonomin i stort. Det är
alltså av vikt att frågor som berör regionens kompetensförsörjning belyses i alla politiska områden så som i exempelvis utbildningspolitiken så väl som inom arbetsmarknadspolitiken. Gotlands bristindex har historiskt sett varit högt, ofta högre än riket, vilket också innebär en risk.
När konjunkturen vänder uppåt, kommer bristen på arbetskraft att öka vilket i förlängningen
kan försämra öns tillväxtpotential. De senaste 6 månaderna har de offentliga verksamheterna
dubbelt så högt bristindex som det privata näringslivet.
Under inledningen av 2013 sågs vissa tecken på att länets arbetsmarknad stärktes och den stigande arbetslösheten bromsade in. Under förra året och i år sjönk arbetslösheten något men
konkurrensen om jobben är fortsatt hög. Detta innebär att personer med starka meriter, erfarenhet och aktuell arbetslivserfarenhet har störst chanser till anställning på arbetsmarknaden.
Mot bakgrund av detta finns det en mycket stor risk att arbetslösa med längre perioder i arbetslöshet kommer att öka ytterligare. Långa tider utan arbete innebär ofta att vägen tillbaka till
arbetsmarknaden blir betydligt svårare.
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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 arbetsställen10 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 stratifierat
utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
10

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick cirka 200 arbetsställen inom det privata näringslivet i Gotlands län och svarsfrekvensen blev 75 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 cirka 15 offentliga arbetsgivare i urvalet i Gotlands län och svarsfrekvensen uppgick till
87,5 procent.

Observera att svarsfrekvensen för näringslivsurvalet endast ska avse N-urvalet. Svarsfrekvensen
för det offentliga urvalet avser K+L+S.
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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 6 månaderna. Indikatorn bygger på underlag
från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata näringslivet.
Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett normalt förväntningsläge Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110
ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100
ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka minus den
andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella
arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive
grupp, genomsnitt av kv 2 och 3 2014, Gotlands län
Kvinnor

Män

Länet

7,3

7,0

7,5

15,1

5,9

6,7

17,0

13,3

7,0

5,0

Riket

7,8

7,3

8,2

14,6

5,9

5,3

20,2

19,0

7,2

5,0

Kommun

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

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

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

Totalt
16-64 år

Arbetsmarknadsutsikterna för Gotlands 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 Jim Enström,
telefon 010-487 26 40.
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 2015.
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Omslagsbild: Scandinav, Fotograf: Leif Johansson
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