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PROGNOSEN

Ökad framtidstro bland
gotländska företagare
Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen
av 2013 och bedöms fortsätta öka under både 2014 och
2015. I den undersökning vi på Arbetsförmedlingen
gjort uppger allt fler av de intervjuade företagen att
efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka
under 2014 och 2015. Sysselsättningen väntas öka brett
över de olika branscherna men det är inom privata
tjänster som sysselsättningen väntas öka mest.
Av de gotländska företagen uppgav relativt få, 5
procent, som haft svårt att hitta personer med rätt
kompetens under första halvåret 2014. Detta är en låg
andel. Det historiska genomsnittet ligger på ungefär
20 procent. Arbetsförmedlingen bedömer ändå att
en generell brist på arbetskraft kommer att uppstå
när konjunkturen förstärks under 2014 och 2015. För
vissa yrken och branscher är det konstant brist på rätt
kompetens.

Kapacitetsutnyttjandet när det gäller personal
är fortfarande högt på arbetsplatserna, nästan 70
procent av arbetsgivarna uppger att de inte kan öka
sin produktion av varor och tjänster med mer än 10
procent utan att nyanställa. Det högsta kapacitetsutnyttjandet av personal finns inom bygg- och anläggning, utbildning, transport samt vård och omsorg.
Lägst kapacitetsutnyttjande återfinns inom information och kommunikation, inom finansiell verksamhet
och företagstjänster samt hotell och restaurang. Den
förbättrade ekonomiska situationen i Europa gör att
Arbetsförmedlingen bedömer att de gotländska företagarna kommer att nyanställa, dock inte lika många
som efterfrågan och kapacitetsutnyttjande indikerar.

Lägre arbetslöshet 2014 och 2015
Antalet arbetslösa minskade med cirka 125 personer

En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser.
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Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s
företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Gotlands län har 200 arbetsställen intervjuats. Vi
har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga
arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

till slutet av 2013 och bedöms minska med ytterligare
200 till slutet av 2014. Till slutet av 2015 bedöms
Arbetsförmedlingen ha ytterligare 350 färre arbetssökande. Inräknat är de som deltar i program som
till exempel jobb- och utvecklingsgarantin samt
arbetsmarknadsutbildning. Även arbetslösheten
bland unga bedöms minska. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och
utrikesfödda kommer ha det fortsatt svårt att ta sig
in på arbetsmarknaden. Jobbchanserna ökar även för
dessa med en förbättrad konjunktur, men inte alls i
samma utsträckning som för andra grupper. Antalet
personer på Gotland som jobbar ökade med drygt
100 personer under 2013 och bedöms öka med ytterligare nästan 500 till slutet av 2015. Ökningen sker
brett men framför allt inom näringsgrenen privata
tjänster. Tillgången på rätt kompetens inom privata
tjänster är relativt god vilket innebär att arbetsgivarna har goda förutsättningar att hitta den personal
de behöver trots att efterfrågan inom branschen ökar.

Bedömning av arbetsmarknaden 2014-2015
Antalet arbetslösa inklusive deltagare i program
minskar under åren. Minskningen av arbetslösa väntas bli större än sysselsättningsökningen. Det beror
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till största delen på en negativ utveckling av arbetskraften, det vill säga att antalet personer mellan 16 och 64
år som står till arbetsmarknadens förfogande minskar.
På längre sikt kommer Gotland och många andra
mindre län att få stora problem med en minskande
arbetskraft och försämrade skatteintäkter.
Tre faktorer gör att länet kan se fram emot en ökad
efterfrågan på arbetskraft. Först leder en förbättrad
konjunktur till ökad efterfrågan på varor och tjänster,
till det kommer ett relativt högt kapacitetsutnyttjande
och sedan har länet behov av ersättningsrekryteringar
för pensionsavgångar. Arbetsgivarna kommer i många
fall att behöva ersätta dessa med nya medarbetare.
Konjunkturen, kapacitetsutnyttjandet och pensionsavgångarna gör att det kommer att finnas relativt många
lediga jobb att söka, framför allt under andra halvåret
2014 och under 2015. Antalet deltagare i olika arbets-

marknadsprogram kommer också att minska under
2014 men inte i samma utsträckning som för arbetssökande med kortare arbetslöshetstider. De flesta av
programdeltagarna kommer finnas i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar.
En av Arbetsförmedlingens stora utmaningar är
att matcha kompetens som arbetssökande har med
den kompetens som arbetsgivarna behöver rekrytera.
På Gotland är det ständigt brist på viss arbetskraft. I
lågkonjunktur efterfrågas många kompetenser med
inriktning på offentlig finansierad verksamhet och
nyckelpersoner vid mindre företag. Vid högkonjunktur
efterfrågas fler kompetenser ur bredare yrkesgrupper.
Att företag inte hittar den kompetens de söker riskerar
att hämma utvecklingen på delar av arbetsmarknaden,
vilket i förlängningen leder till sämre utveckling och
totalt sett färre nya jobb.

Sysselsättningsutveckling i Gotlands län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan)
Bransch/näring

Utveckling till kvartal 4, 2014

Utveckling till kvartal 4, 2015

Jord- och skogsbruk
Byggverksamhet
Industri
Privata tjänster
Offentliga tjänster
Summa Gotlands län
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200

325

UTVECKLINGEN
FÖR BRANSCHER
Jord- och skogsbruk
Inom jordbruk, skogsbruk och fiske finns företag som bedriver
verksamhet inom växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning med mera. På lång sikt har antalet sysselsatta inom jordbruk minskat till följd av ökad stordrift. På Gotland är ändå
förhållandevis många fortfarande sysselsatta inom jordbruket.
Sammanlagt sysselsätter de gotländska jordbruken knappt 1 500
personer, cirka 6 procent av alla sysselsatta i länet. Utifrån resultaten i den här undersökningen bedöms efterfrågan på arbetskraft bli oförändrad under det kommande året.
Det gotländska jordbruket har under en rad år investerat
mycket och det har haft tydliga sysselsättningseffekter på andra branscher som besöksnäring, transport med flera. En bibehållen eller ökad aktivitet inom jordbruket har därför positiva effekter på sysselsättningen utöver den egna branschen.

Byggverksamhet
Inom denna sektor återfinns yrken som byggnadsträarbetare,
elektriker, VVS-montörer, målare, murare med flera. Byggarbetskraft har under många år trendmässigt efterfrågats allt mer
ända sedan 2005 och sysselsättningen har stadigt ökat. Säsongsoch konjunktursvängningarna är stora och branschen sysselsätter cirka 2 500 personer, knappt 10 procent av länets sysselsatta.
Sysselsättningen blev oförändrad 2013 och väntas öka svagt
2014. Överlag är det färre uppdrag inom sektorn och det är numera kortare framförhållning än tidigare. Framför allt råder det
brist på större byggprojekt vilket framför allt påverkar de stora
byggföretagen negativt. ROT-jobben bidrar en hel del och även
de stora företagen är med och lämnar anbud på dem.
Andelen företag i länet som anger brist på arbetskraft har

5

minskat under det senaste året och bristen är nu mycket låg.
Den relativt låga arbetskraftsbristen förklaras dels av en lägre
efterfrågan och dels av att företagen lånar personal av varandra för att klara sina uppdrag. Det är en trend som vi alltmer
ser även i storstadsregioner.

Industri
I branschen ingår bland annat verkstadsindustri, energiproduktion, mineralutvinning, pappers- och livsmedelsindustri.
Gotland är inget utpräglat industrilän, samtidigt har andelen
sysselsatta ökat de senaste åren till att omfatta cirka 8,0 procent av länets totala sysselsättning, cirka 2 000 personer. Antalet sysselsatta inom industrin minskade något under 2013
och branschen är nu fortsatt försiktig i sina framtidsbedömningar. Under 2014 väntas sysselsättningen öka svagt.

Privata tjänster
I denna bransch ingår bland annat detaljhandel, partihandel,
bilhandel, transport samt post och telekommunikation. Sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn har ökat under

talt tros sysselsättningen sjunka något.
Inom finans- och uppdragsverksamheten finns inte bara
banker, finans- och försäkringsbolag utan också fastighetsoch uthyrningsverksamhet, samt it-verksamhet och andra
företagstjänster. Några av de största företagen inom näringen
har de senaste åren genomgått stora rationaliseringar med färre anställda som följd. Dessa förändringar är till stor del avslutade. Många av företagen i branschen har en positiv framtidstro och tror på en ökad efterfrågan under 2014 med positiva
sysselsättningseffekter. Arbetskraftsbristen är relativt låg men
för enskilda yrken kan det vara brist.
Besöksnäringen är viktig i länet, såväl ekonomiskt som
sysselsättningsmässigt. En viktig verksamhet inom området är hotell- och restaurangbranschen. Branschen har
naturligt höga säsongsvariationer och är viktig för sysselsättningen i länet. Både på hotell- och restaurangsidan har
nyetableringar och expansioner skett under året. De gotländska företagen bedömer logiskt att efterfrågan på varor
och tjänster kommer öka starkt under sommarhalvåret för
att sedan dämpas något under andra halvåret 2014. Sysselsättningen väntas öka under 2014.

lång tid och väntas fortsätta öka 2014 och 2015. En stor del av
de intervjuade företagen bedömer att efterfrågan kommer att
öka under andra halvåret 2014. Även för 2015 tros efterfrågan
på branschens tjänster bli god. Det skiljer sig dock åt en hel del
mellan de olika områdena i branschen.
Transportföretagen bedömer att efterfrågan är positiv för
sommaren 2014 men att efterfrågan sedan minskar. För andra halvan av 2014 bedömer den säsongskänsliga branschen
en minskad efterfrågan. Detta innebär att det fortsatt är ett
överskott på lastbilschaufförer under stora delar av året. Under sommaren ökar efterfrågan på godstransporter i en sådan
omfattning att i princip alla chaufförer har jobb. För 2014 to-
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Offentlig sektor
Inom utbildningssektorn ingår förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, högskolor och universitet. Arbetstillfällen finns
till stor del inom offentlig sektor, men det finns även ett antal
friskolor som bedriver barnomsorg, grundskola eller gymnasieskola. I våra beräkningar ingår verksamheter med både offentlig och privat huvudman. Totalt sett arbetar cirka 3 000
personer i sektorn.
Enligt arbetsgivarna i den här undersökningen har antalet
som jobbar i sektorn minskat något under det senaste året.
Undantaget är förskola som har ökat. Under 2014 väntas sys-

selsättningen över lag att bli oförändrad men det skiljer sig åt
mellan de olika skolformerna. Inom förskolan är det fortsatt
brist på förskollärare.
Vård och omsorg – den i särklass största arbetsgivaren inom
vård och omsorg är Region Gotland. I den utveckling som skett
under senare år har antalet privata vårdgivare ökat och även
de med privat huvudman räknas in i branschen. I dagsläget
arbetar drygt 4 500 personer inom vård, omsorg och andra sociala tjänster. Här jobbar bland annat undersköterskor, läkare,
tandläkare och socialsekreterare. Under det senaste året har
antalet sysselsatta ökat något. På ett års sikt väntas sysselsättningen sjunka ytterligare, bli oförändrad eller öka svagt. Trots
detta återfinns många av de nu aktuella bristyrkena inom just
vård och omsorg. Detta beror dels på vakanta tjänster och dels
på stora pensionsavgångar där det är svårt eller till och med

mycket svårt att hitta rätt kompetens.
Region Gotland har många medarbetare som går i pension
framöver. Därför kommer de sannolikt behöva ersättningsrekrytera till många tjänster på ett par års sikt. Läkare och
sjuksköterskor med specialistkompetens är svårt att rekrytera
i hela landet, så är det även på Gotland. Även en ökande efterfrågan på undersköterskor för ny- och ersättningsrekrytering
tenderar att göra yrket till ett bristyrke. Medicinska sekreterare
är också svårrekryterade.
Inom den offentliga förvaltningen finns statliga myndigheter, som exempelvis Polisen, Försäkringskassan och vi, Arbetsförmedlingen. Totalt arbetar cirka 2 200 personer inom den
offentliga förvaltningen i länet. Under 2014 väntas sysselsättningen i sektorn bli oförändrad även om det skiljer sig åt en hel
del mellan de olika delbranscherna.
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Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns.
Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på
arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

BRIST

ÖVERSKOTT

Kockar
Läkare
Förskollärare
Apotekare
Barnmorskor
Specialistsjuksköterskor
Slaktare
Undersköterskor
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lastbilsmekaniker

Administratörer/Sekreterare
Ekonomiassistenter
Vaktmästare
Lagerarbetare
Truckförare
Köks- och restaurangbiträden
Informatörer
Trädgårdsarbetare
Massörer
Städare

Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under 2014-2015.

Kontakta oss på 0771-416 416
arbetsformedlingen.se
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