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Sammanfattning
Världsekonomin har fortsatt att återhämta sig under inledningen av 2014, och den utvecklingen väntas fortgå under de kommande åren. Det är USA som är draglok för förbättringen i den
globala ekonomin och i Europa är det Tyskland som har den rollen. Återhämtningen i Europa
fortgår och visade en positiv BNP-tillväxt 2013 och den bedöms fortsätta 2014 och 2015.
Europa sväljer 70 procent av Sveriges export varför återhämtningen påverkar den svenska
exporten positivt. Konjunkturinstitutet skrev i sin prognos från mars 2014 att Sveriges BNP
ökade snabbast i hela EU sista kvartalet 2013. Ökningen påverkades delvis av tillfälliga faktorer men markerade ändå en trevande vändning uppåt i konjunkturen. Den inhemska ekonomin fortsätter att svara för tillväxten i BNP under återstoden av 2014, och ökningstakten
förutses öka. Störst bidrag ger privat konsumtion men också investeringarna ökar, främst genom en ökad bostadsproduktion. Exporten stärks inledningsvis endast i långsam takt, men
under 2015 sker en tydlig tillväxt av exporten. BNP ökade 1,6 procent 2013 och tillväxten beräknas till cirka 3 procent 2015.

Fler sysselsatta 2014 och 2015
Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen i Gävleborgs län ökar 2014, med 500 personer eller 0,4 procent. Till slutet av 2015 bedöms det bli en fortsatt sysselsättningsökning med
900 personer eller 0,8 procent.

Arbetslösheten minskar totalt sett
Antalet inskrivna arbetslösa har visat en nedåtgående trend sedan år 2012. Anledningen till att
arbetslösheten minskar beror till del på en förbättrad arbetsmarknad men också till del på
grund av åldersstrukturen och i vilken utsträckning den arbetsföra befolkningen 16 – 64 år
ingår i arbetskraften. De sista av de många 40-talisterna lämnar arbetslivet i år (2014) i de fall
de inte fortsätter arbeta efter 65 år.
Minskningen har i huvudsak skett bland dem som står närmast arbetsmarknaden. Den har
däremot ökat för dem som tillhör de så kallade utsatta grupperna 1. Det gäller dock inte de
äldre (55 – 64 år) som istället minskat successivt. Det är troligt att de lämnar arbetsmarknaden för pension och åldersgruppen fylls inte på i samma utsträckning som tidigare. 50talisterna är ju färre än 40-talisterna.

Personer med förgymnasial utbildning, äldre 55 – 64 år, utomeuropeiskt födda och personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
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I slutet av innevarande år (2014) bedöms antalet inskrivna arbetslösa vara det lägsta sedan år
2008 för att sedan minska ytterligare till slutet av prognosperioden (2015). I siffror handlar
det om en minskning med 750 respektive 1 000 personer år 2014 och 2015. Det innebär att
den relativa arbetslösheten bedöms uppgå till 11,0 procent år 2014 och 10,3 procent år 2015 i
slutet av respektive år.

Arbetslöshetens sammansättning
I Gävleborg är det framför allt tre sökandegrupper som sticker ut. Dessa har varit desamma
under flera års tid. Det är utrikesfödda, ungdomar 18–24 år och de med förgymnasial utbildning. Arbetslösheten är väsentligt högre för dem än för övriga grupper och även väsentligt
högre än för motsvarande grupper i riket. När det gäller dem med förgymnasial utbildning och
utrikesfödda så har inget annat län en högre arbetslöshet. När det gäller ungdomar 18 – 24 år
så har Gävleborgs län den näst högsta arbetslösheten. Var tredje ungdom 18 – 24 år som är
inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen i länet har högst en förgymnasial utbildning.
Förhållandet är detsamma i övriga åldersgrupper. Det är dock särskilt allvarligt att ungdomar
som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden saknar en gymnasial utbildning. Många av
de återkommande bristyrkena i länet kräver en längre eftergymnasial utbildning. De som har
sådan utbildning återfinns inte hos Arbetsförmedlingen i någon större utsträckning. Under
halvåret oktober 2013 – mars 2014 har andelen med eftergymnasial utbildning (oavsett längd)
bland inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, uppgått till 6,4 procent av den registerbaserade arbetskraften i Gävleborg. Motsvarande siffra för de med förgymnasial utbildning är
26,8 procent.

Utmaningar i Gävleborg
Länet befinner sig i otakt vad gäller den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och
den som finns direkt tillgänglig via Arbetsförmedlingen. Det gör att bristen på arbetskraft kan
komma att öka. Gävleborg har landets lägsta andel högutbildade 2 och landets tredje högsta
andel lågutbildade 3. Av de inskrivna arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar har mer än en
tredjedel högst förgymnasial utbildning. År 2013 hade 70 procent av folkbokförda 20-åringar i
Gävleborg en fullföljd gymnasial utbildning. Det är tillsammans med Stockholms och Västmanlands län den lägsta andelen i landet. Avsaknaden av gymnasial utbildning hindrar högre
studier. En låg andel högutbildade motverkar etablering och utveckling av nya tekniker vilket i
sin tur får effekt på behovet av personal i produktion och kringliggande serviceverksamheter.
Något som annars skulle kunna gynna länets inskrivna arbetslösa.
Läs mer under avsnittet Utmaningar i Gävleborgs län
2

Andel av befolkningen 25-64 år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning

Andel av befolkningen 25-64 år med förgymnasial utbildning kortare än 9 år eller förgymnasial utbildning, 9 (10) år
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Konjunkturläget i Gävleborgs län
•

Stämningsläget högre än normalt hos företagen.

•

Högt inflöde av lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen.

•

Splittrat produktionsutrymme, både högt och lågt beroende på bransch

•

Viss brist på arbetskraft inom näringslivet – hög brist inom offentlig verksamhet.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden är inne i en återhämtningsprocess och
mycket talar för att den förstärks under de kommande åren. Huvudproblemet i Europa är en
hög strukturarbetslöshet. Ett problem som också ökat i Sverige och inte minst i Gävleborg.
Detta kan komma att generera en stigande brist på arbetskraft när arbetsgivarna inte hittar
den kompetens de behöver.
Konjunkturinstitutets konfidensindikator 4 för rikets näringsliv totalt uppgick till 104,4 5 första
kvartalet 2014. Det indikerar att läget är starkare än normalt. För regionen Norra Mellansverige, där Gävleborg ingår tillsammans med Dalarna och Värmland, uppgick konfidensindikatorn för näringslivet till 103 samma kvartal. Det stämmer bra med Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet i Gävleborgs län i vårens undersökning (2014). Den uppgår
till 102,4 vilket är ett starkare förväntningsläge än normalt. Denna indikator grundar sig på de
svar Arbetsförmedlingen fått i sin undersökning våren 2014.
Bedömningen huruvida näringslivet har kapacitet att klara en ökad efterfrågan skiljer sig åt för
de olika branscherna. Gävleborgs näringsliv som helhet har dock landets högsta lediga produktionsutrymme.
I arbetsförmedlingens undersökning tillfrågas företag och offentliga verksamheter hur efterfrågan på deras varor och tjänster sett ut det senaste halvåret. Arbetsförmedlingen frågar
också 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.

Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna
för bygg- och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel (parti- och detaljhandel) och privata
tjänstenäringar. Som vikt används antal anställda i populationen.

4

Värden > 110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 101–110 starkare än normalt, 99-101
ungefär normalt, 90–99 svagare än normalt och < 90 mycket svagare än normalt.
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Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet,
Gävleborgs län, våren 2007 – våren 2014

Anm. 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.

Ökad optimism hos näringslivet
Trots en något sämre marknadsutveckling vinterhalvåret 2013 – 2014 än väntat, så visar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att inom näringslivet i Gävleborg, har framtidstron
förstärkts, såväl i närtid som på något längre sikt. Det kommande halvåret är det framför allt
byggverksamheten och tillverkningsindustrin som har de starkaste förväntningarna. På längre
sikt är optimismen inom byggbranschen fortsatt stark men toppas av finansiell verksamhet
och företagstjänster. Som redan nämnts visar Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för
näringslivet totalt ett starkare förväntningsläge än normalt.
Hur kan då näringslivet klara den ökade efterfrågan som förväntas? Behöver företagen anställa
mer personal eller har de utrymme att öka produktionen ändå? Bedömningen skiljer sig åt för
de olika branscherna. Det är framför allt handeln och byggverksamheten som har utrymme att
klara en större efterfrågeökning med befintlig personal. Jord och skog samt hotell och restaurang och personliga tjänster, befinner sig i andra änden på skalan och kan endast öka produktionen marginellt, eller inte alls, utan att behöva rekrytera fler medarbetare.
En granskning av antalet nyanmälda lediga platser det senaste halvåret (nov 2013 – apr 2014)
visar att inflödet är på samma höga nivå som motsvarande halvår året innan. Ett högt inflöde
av lediga platser kan vara en indikation på en konjunkturförstärkning men också på ökade
ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar.
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Parallellt med att rekryteringar sker så förekommer också varsel om uppsägning. Antalet personer berörda av varsel i länet uppgår till närmare 500 under de fyra första månaderna 2014.
Cirka 100 färre än under samma period år 2013. För att kunna jämföra antalet med övriga län
och riket, så relateras antalet varslade under januari till och med april 2014 till antalet anställda fjärde kvartalet 2013 6. Gävleborg har då det sjätte högsta antalet i landet. Antalet personer som varslas om uppsägning varierar kraftigt månad för månad. Sett över en längre period som hela år 2013, blir dock bilden inte annorlunda. Bland norrlandslänen klarade sig då
Norrbotten och Jämtland bäst år 2013.

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta bedöms öka 2014 och 2015 …
Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har de senaste åren skiftat, främst beroende på
osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i eurokrisens spår. I höstprognosen 2012 förutsåg Arbetsförmedlingen en sysselsättningsnedgång för Gävleborg mellan slutet av 2012 och
slutet av 2013 med 1 000 personer. Den bedömningen stod fast även i vårprognosen 2013 men
justerades då något, till en nedgång med 800 personer.
I höstprognosen 2013 justerades nedgången ytterligare, till en minskning med 200 personer
till slutet av året. Det hängde samman med en alltmer ökad tilltro till den svenska arbetsmarknadens styrka. Av samma orsak gjordes under våren och hösten 2013 bedömningen att sysselsättningen istället skulle komma att öka med 600 personer till slutet av 2014. Den bedömningen kvarstår i princip i föreliggande prognos. Tilltron har förstärkts ytterligare och därför
bedömer Arbetsförmedlingen en ytterligare sysselsättningsökning med 900 personer till slutet
av 2015. En osäkerhetsfaktor är dock händelseutvecklingen i Ukrainakrisen.

6

Källa: SCB, KS (kortperiodisk sysselsättningsstatistik)
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Diagram 2. Sysselsatta i Gävleborgs län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015

Anm. Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) i november respektive år enligt Statistiska centralbyråns Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

… och arbetslösheten minskar
Antalet inskrivna arbetslösa har visat en nedåtgående trend sedan år 2012. Minskningen har
dock i huvudsak skett bland dem som står närmast arbetsmarknaden. Den har däremot ökat
för dem som tillhör de så kallade utsatta grupperna 7. Det gäller dock inte de äldre (55 – 64 år)
som istället minskat successivt. Det är troligt att de lämnar arbetsmarknaden för pension och
åldersgruppen fylls inte på i samma utsträckning som tidigare. 50-talisterna är ju färre än 40talisterna. Anledningen till att arbetslösheten minskar beror till del på en förbättrad arbetsmarknad men också till del på grund av åldersstrukturen och i vilken utsträckning den arbetsföra befolkning en 16 – 64 år ingår i arbetskraften. De sista av de många 40-talisterna lämnar
arbetslivet i år (2014) i de fall de inte fortsätter arbeta efter 65 år.
I slutet av innevarande år (2014) bedöms antalet inskrivna arbetslösa vara det lägsta sedan år
2008 för att sedan minska ytterligare till slutet av prognosperioden (2015). I siffror handlar
det om en minskning med 750 respektive 1 000 personer år 2014 och 2015. Det innebär att
den relativa arbetslösheten bedöms uppgå till 11,0 procent år 2014 och 10,3 procent år 2015 i
slutet av respektive år.

Personer med förgymnasial utbildning, äldre 55 – 64 år, utomeuropeiskt födda och personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
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Diagram 3. Inskrivna arbetslösa i Gävleborgs län kvartal 4, 2004 – 2015, prognos för
kvartal 4 2014 och 2015

Anm. Inskrivna arbetslösa (16-64 år) är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.

Utvecklingen skiljer sig åt mellan länen
Sysselsättningen bedöms öka i samtliga län såväl 2014 som 2015. Förutom storstadslänen
bedöms den öka mest i Västerbottens och Uppsala län 2014 och minst i Jämtlands, Blekinge
och Gävleborgs län. I Gävleborg med 0,4 procent och i riket med 1,4 procent.
År 2015 förutsägs den starkaste sysselsättningsutvecklingen ske i Uppsala och Blekinge län
(förutom storstadslänen) och den svagaste i Jämtlands, Jönköpings och Västernorrlands län.
Därpå följer Gävleborg med en bedömd procentuell ökning på 0,8 procent. Motsvarande siffra
för riket är 1,7 procent.
Arbetslösheten beräknas minska i samtliga län både 2014 och 2015. Största minskningen förväntas komma Kalmar, Kronobergs och Västergötlands län till del år 2014. Minskningen bedöms bli mer måttlig i Blekinge, Västerbottens och Skåne län. Även år 2015 förutsägs Kronobergs län ha en större minskning av arbetslösheten, men då tillsammans med Gotlands och
Värmlands län. Den mer måttfulla minskningen bedöms ske i Jämtlands, Västerbottens och
Västernorrlands län.
År 2014 tillhör Gävleborg den tredjedel av länen där arbetslösheten bedöms få den lägsta
minskningen. Längre fram, till slutet av 2015 flyttar Gävleborg fram positionen och placerar
sig ungefär i mitten av samtliga 21 län. Då med en minskad arbetslöshet på 6,6 procent att
jämföra med rikets minskning på 6,9 procent.
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring mellan kvartal 4 2013 och
kvartal 4 2014

Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad
arbetskraft,
prognos
kvartal 4 2014

AB

Stockholm

I

Gotland

U

Västmanland

C

Uppsala

K

Blekinge

W

Dalarna

D

Södermanland

M

Skåne

X

Gävleborg

E

Östergötland

N

Halland

Y

Västernorrland

F

Jönköping

O

Västra Götaland

Z

Jämtland

G

Kronoberg

S

Värmland

AC

Västerbotten

H

Kalmar

T

Örebro

BD

Norrbotten

Brist- och överskottsyrken
Samtidigt som en del arbetsgivare rekryterar medarbetare relativt snabbt och enkelt, så har
andra arbetsgivare större rekryteringsproblem. Under vinterhalvåret 2013 – 2014 är det närmare en femtedel av arbetsgivarna inom näringslivet i länet som upplevt brist på arbetskraft.
Det är samma andel som våren 2013, väsentligt högre än hösten 2013 men under det historiska genomsnittet. Den offentliga tjänstesektorn uppger rekryteringsproblem i högre utsträckning än näringslivet, 36 procent uppger brist vilket är den högsta andelen sedan 2008.
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Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Gävleborgs län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Apotekare
Civilingenjörer, olika inriktningar
Förskollärare
Grovplåtslagare
Läkare
Lärare i estetiska och praktiska ämnen
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterskor, grundutbildade, specialiserade
Specialpedagoger
VVS-montörer

Administratörer och sekreterare
Barnskötare
CNC-operatörer
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Lagerarbetare
Receptionister
Städare
Vaktmästare

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2015 för ett urval av yrken i
länet.

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
merparten av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på
hantverksskicklighet. Flertalet överskottsyrken har lägre utbildningskrav. Det medför att konkurrensen om dessa jobb kommer att vara fortsatt hård under nästa år. Bakomliggande skäl
till matchningsproblematiken är att många av de sökande inte har den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Som nämns här ovan så kräver många av bristyrkena en längre eftergymnasial utbildning. Det rimmar illa med det faktum att Gävleborg har landets lägsta andel högutbildade. De som har sådan utbildning återfinns inte hos Arbetsförmedlingen i någon större
utsträckning. Under halvåret oktober 2013 – mars 2014 har andelen med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) bland inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen uppgått till 6,4
procent av den registerbaserade arbetskraften i Gävleborg. Motsvarande siffra för de med förgymnasial utbildning är 26,8 procent.
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Näringsgrenar
Under detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuundersökningen för de större näringsgrenarna. Det gäller framför allt förväntad marknadsutveckling, men också aktuellt produktionsutrymme och exempel på upplevda bristyrken.
För varje omskriven näringsgren (exklusive de som ingår i privata tjänster) följer i slutet, under rubriken ”Fakta om …”, en redovisning av andelen förvärvsarbetande inom de olika näringsgrenarna enligt SCB, RAMS (dagbefolkning 16 – 64 år) år 2012 (senast tillgängliga uppgifter). Andelen redovisas för Gävleborg och länets samtliga kommuner och riket. Yrken med
flest anställda redovisas också samt deras utveckling de senaste åren, huruvida de växer eller
krymper. Yrken kan förekomma inom flera branscher men härleds till den bransch där antalet
förvärvsarbetande bedöms vara som störst.
Huvudsyftet med redovisningen är att skapa en bild av näringsstrukturen i länet. Under omskrivna näringsgrenar som ingår i privata tjänster beskrivs istället könsfördelning, utbildningsnivå och andel yngre respektive äldre. Detta görs med syftet att påvisa kommande åldersavgångar och återväxten i form av ungdomar och därmed belysa eventuellt behov av ersättningsrekrytering och förändrade utbildningskrav.

Jord- och skogsbruk
Sammanfattning
•

Ökad efterfrågan, starkt initialt sedan svagare

•

Högt kapacitetsutnyttjande

•

Inga påtagliga rekryteringsproblem

•

Något ökad sysselsättning både 2014 och 2015

Det kommande halvåret är jord- och skogsbruket väsentligt mer positivt i sin bedömning än de
var förra våren (2013). Förväntningarna är på högre nivå än för riket och dessutom de näst
högsta i landet efter Jämtlands län. På längre sikt, sex till tolv månader framåt, dämpas förväntningarna väsentligt och är då de tredje lägsta i landet. Skogsbruket i länet har fått en intensiv tid på grund av stormen Ivar som härjade i december 2013. I Gävleborgs län fick Skogsstyrelsen under perioden 2013-12-14 till 2014-01-14 in 347 procent fler avverkningsanmälningar jämfört med samma period året innan, en ökning från 121 till 541 stycken. Om det finns
stormskadat virke kvar i skogen över sommaren, så ökar risken för omfattande insektsangrepp, framförallt om sommaren blir varm och torr.
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Kapacitetsutnyttjandet är högt. Uppåt hälften av arbetsställena inom jord och skog kan inte
producera mera med befintlig personal men har inte upplevt några större rekryteringsproblem.
Det bedöms ske en viss ökning av antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk såväl 2014 som
2015.

Industri
Sammanfattning
•

Ökande efterfrågan

•

Minskat produktionsutrymme

•

Ingen generell brist på arbetskraft

•

Oförändrad sysselsättning 2014, någon ökning 2015

Arbetsförmedlingens intervjuer visar att efterfrågeutvecklingen inom länets industri det senaste halvåret inte blev lika positiv som väntat. Drygt 37 procent upplevde att efterfrågan ökade
och 24 procent att den minskade. Länets industri ser nu framtiden an med ny tillförsikt. Endast byggverksamheten och handeln ser mer positivt på det kommande halvåret (sommarhalvåret 2014). Jämfört med övriga län så är optimismen den sjätte starkaste i landet. Tillförsikten
i Gävleborg är fortsatt stark även på lite längre sikt. Bilden bekräftas av Konjunkturinstitutets
konfidensindikator för tillverkningsindustrin i riket. Med undantag för fjärde kvartalet 2013 så
var indikatorn första kvartalet 2014 den högsta på nära tre år. Detta återspeglas också i nettotalen i Arbetsförmedlingens undersökning (diagram 4). Där framgår tydligt att den förväntade
efterfrågeutvecklingen är den starkaste på tre år (undantaget hösten 2013). Att den sjönk något mellan dessa båda kvartal kan bero på oron i omvärlden, framför allt vad gäller Ukraina.
Den förväntade efterfrågeutvecklingen i Gävleborg är dock högt över medelvärdet såväl för
länet som för riket. En bidragande orsak till den starka optimismen torde vara att utvecklingen
i Europa förbättrats. Dit går ju 70 procent av Sveriges export. Tyskland bidrar i stor utsträckning till återhämtningen, men ekonomin växer också i de gamla krisländerna. Samtidigt fortsätter utvecklingen i Storbritannien att stärkas i god takt och utsikterna har även ljusnat betydligt i Danmark. Däremot fortsätter den finska ekonomin att utvecklas svagt. Sammantaget
betyder detta att många länder som är betydelsefulla för svensk export bedöms gå bra under
de kommande åren.
Det lediga produktionsutrymmet i länets industri har minskat. Mer än en femtedel kan inte
öka produktionen alls med befintlig personal. Motsvarande siffra för riket är 15 procent. Sam-
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tidigt kan dock en dryg tiondel öka produktionen mer än 30 procent utan nyrekrytering. Det är
lägre än våren och hösten 2013 men ändå högre än för riket och många andra län. Det innebär
att bedömda efterfrågeökningar inte kan förväntas öka sysselsättningen i branschen innevarande år (2014). Däremot kan det bli någon ökning år 2015.
Andelen som upplevt brist på arbetskraft är relativt låg. Det finns ändå yrken som företagen
har upplevt svåra att rekrytera. Dessa är exempelvis verktygsuppsättare samt ingenjörer på
olika nivåer och olika inriktningar.
Diagram 4. Förväntad efterfrågeutveckling inom industrin under de kommande
sex månaderna, Gävleborgs län, våren 2007 – våren 2014

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Fakta om industri
År 2012 minskade antalet förvärvsarbetande i åldern 16 – 64 år med fem procent (1 100 personer) jämfört med år 2011. Det var den största minskningen bland förekommande branscher
i detta dokument.
Drygt hälften av de förvärvsarbetande inom industrin har en utbildning som är kortare än 3årigt gymnasium och av dem är 88 procent 40 år eller äldre. Det hänger samman med att fram
till 1971 fanns 2-åriga fack- och yrkesskolor. Då slogs skolformerna gymnasium, fackskola och
yrkesskola samman och blev gymnasieskola. År 1994 blev sedan samtliga program inom gymnasieskolan 3-åriga. Bland de boende i länet som arbetade inom industrin år 2012 och var i
åldern 20 – 64 år så hade 17 procent förgymnasial utbildning och 35 procent en 2-årig gymnasial utbildning. En femtedel hade kortare eller längre eftergymnasial utbildning. Resterande
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dryga fjärdedelen har 3-årigt gymnasium. 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. Hösten 2013 bedömde 28 av 100
industriföretag på riksnivå att de som ersättningsrekryteras om fem år ska ha högre utbildning/kompetens.

Diagram 5. Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Gävleborgs län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom industrin, enligt RAMS 2012.

Industrin dominerar sysselsättningen i Sandvikens, Ovanåkers och Hofors kommuner. Drygt
40 av 100 förvärvsarbetande i dessa kommuner återfinns inom denna bransch. Tillsammans
med den offentliga tjänstesektorn utgör industrin den bransch som sysselsätter flest personer i
länet.
Tabell 1. Anställda 16 – 64 år med arbetsplats i Gävleborgs län (dagbef) efter yrke
(SSYK4). År 2008 - 2012
3 största yrkena i branschen
Anställda 16 – 64 år efter antal i yrket

2008

2009

2010

2011

2012

8121 ugnsoperatörer m.fl.

1 044

948

2 479

2 763

2 599

8211 verktygsmaskinoperatörer

5 139

4 439

2 625

2 287

2 070

8240 maskinoperatörer, trävaruindustri

1 224

1 051

1 057

1 105

1 010

Källa: SCB, Anställda (yrkesregistret) 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef).

Mellan 2009 och 2010 syns en kraftig förändring av antalet anställda ugnsoperatörer och verktygsmaskinoperatörer. Det beror enbart på administrativ omkodning.
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Byggverksamhet
Sammanfattning
•

Ökad efterfrågan

•

Blandat kapacitetsutnyttjande

•

Ökad brist på arbetskraft hos en tredjedel

•

Oförändrad sysselsättning 2014 någon ökning 2015

Sveriges Byggindustriers byggtermometer för Gävleborg visar en ökning av ackumulerad
igångsatt byggvolym överstigande 1 mkr under januari – april 2014. Ökningen var 134 procent
jämfört med samma period 2013. De två värdemässigt största projekten som startats de fyra
första månaderna 2014 i Gävleborg enligt samma källa, är Sätraåsens fotbollsarena, Gävle (120
mkr), Vallbacksskolan i Gävle, ombyggnad av kontor till 7-9 skola (100 mkr). Byggtermometern visar också att värdet av igångsatta projekt maj 2013 – april 2014 i Gävleborgs län ökat
med 130 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Det är den sjätte högsta ökningen i landet och väsentligt över förändringen för riket som uppgår till 43 procent. Gotlands
och Östergötlands län hade den högsta procentuella ökningen och Västernorrland och Kronoberg landets högsta minskning sett till län. 8
Sveriges Byggindustrier bedömer att bygginvesteringarna i landet ökar med 5 procent 2014
och 2 procent 2015. Motsvarande siffror för Gävleborg är 3 procent för 2014 och precis som för
riket, 2 procent 2015. De bedömer också att sysselsättningen i landet kommer att öka relativt
försiktigt trots en bra tillväxt. En ökad efterfrågan kommer i första hand att generera fler arbetade timmar innan nyrekryteringar blir aktuellt. 9
Våren 2013 var byggverksamheten den mest positiva branschen inför de kommande sex månaderna, det blev inte så positivt Nu, våren 2014 är branschen ännu mer positiv än våren 2013.
Inför sommarhalvåret bedömer 60 procent att efterfrågan kommer att öka medan färre än 4
procent förväntar sig en minskning. På sex till tolv månaders sikt ser man fortsatt ljust på efterfrågeutvecklingen i länet. Majoriteten (60 procent) tror då att efterfrågan ökar.
Våren 2013 var byggbranschen lite för tidig med sin optimism. Vändningen kom inte igång
förrän till hösten samma år. Framtidstron denna vår (2014) känns mer underbyggd.
Från och med innevarande prognos redovisar Arbetsförmedlingen säsongsrensade data och
trendade värden i diagrammen över efterfrågeutveckling, se diagram 6. Siffrorna i ovanstående text är faktiska tal.

8
9

Byggtermometern april 2014
Byggkonjunkturen Nr 1 2014 daterad 2014-02-19
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Bilden av produktionsutrymmet är splittrad och kapacitetsutnyttjandet har minskat sedan i
höstas (2013). Det är nu 4 av 10 som kan öka produktionen 0 – 5 procent utan att rekrytera
mer personal. Samtidigt kan 3 av 10 öka mer än 20 procent utan nyrekrytering. Här vill det till
att bedömningarna om en starkt ökad efterfrågan infrias.
Andelen arbetsställen totalt i länet som upplevt brist på arbetskraft har ökat väsentligt sedan
våren 2013. Per 100 byggföretag har 32 upplevt brist det senaste halvåret, 40 inte upplevt brist
och 28 har inte haft något rekryteringsbehov. Bristen kan bero på den vändning som kom hösten 2013. Att 28 av 100 byggföretag inte upplevt brist kan förklaras av att en drygt lika stor
andel har ett ledigt kapacitetsutrymme som överstiger 20 procent. Rekryteringsproblemen har
t ex gällt byggnadsingenjörer/byggnadstekniker, civilingenjörer bygg och anläggning, murare,
byggnadsplåtslagare, betongarbetare och installationselektriker. Generellt har bygglärlingar
fortsatt mycket svårt att komma ut i byggverksamheten.
Sysselsättningen bedöms bli oförändrad 2014 men öka något 2015.

Diagram 6. Förväntad efterfrågeutveckling inom byggverksamhet under de kommande sex månaderna, Gävleborgs län, våren 2007 – våren 2014

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Fakta om byggverksamhet
Andelen förvärvsarbetande inom byggverksamheten är snarlika i samtliga kommuner utom de
mest industridominerande. Det vill säga Sandviken, Ovanåker och Hofors. År 2012 var totalt
9 900 personer i åldern 16 – 64 år sysselsatta inom bygg i länet. Det innebär en minskning
jämfört med 2011 på tre procent (300 personer).
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Diagram 7. Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Gävleborgs län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom byggverksamhet, enligt RAMS 2012.

Tabell 2. Anställda 16 – 64 år med arbetsplats i Gävleborgs län (dagbef) efter yrke
(SSYK4). År 2008 - 2012
3 största yrkena i branschen
Anställda 16 – 64 år efter antal i yrket
7123 byggnadsträarbetare, inredningssnickare
m.fl.
7136 installationselektriker
8332 anläggningsmaskinförare m.fl.

2008

2009

2010

2011

2012

1 435

1 428

1 463

1 710

1 414

968

866

895

955

968

591

619

662

701

655

Källa: SCB, Anställda (yrkesregistret) 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef).

Som nämnts tidigare i detta avsnitt har bygglärlingar generellt svårt att komma ut i byggverksamheten. I Hälsingland påtalas speciellt svårigheten för el-lärlingar. Installationselektriker är
det nästa största yrket i branschen varför det är viktigt att säkra återväxten.

Privata tjänster
Inför det kommande halvåret bedöms efterfrågan väsentligt mer positivt än förra våren
(2013). Det innebär strax under medelvärdet för länet och riket sett ur ett historiskt perspektiv. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för de privata tjänstenäringarna i riket som helhet visar i stort samma utveckling. Kvartal 1 2014 är konfidensindikatorn väsentligt över motsvarande siffra kvartal 1 2013. Handeln redovisas separat hos Konjunkturinstitutet och då
visar konfidensindikatorn än ännu starkare utveckling än privata tjänster totalt.
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Arbetsförmedlingens undersökning visar att på längre sikt, 6 – 12 månader framöver, bedömer
den privata tjänstesektorn totalt i länet att efterfrågan ökar ytterligare.
Den privata tjänstesektorn kan i många fall öka tjänsteleveranserna som mest 5 procent med
befintlig personal. Det uppger fler än 3 av 10 av de privata tjänsteföretagen. Det är dock lika
många som kan öka mer än 20 procent utan nyrekrytering. Ytterligheterna återfinns inom
handel respektive personliga tjänster. Handeln har störst ledigt produktionsutrymme medan
det motsatta råder för personliga tjänster.
Cirka en femtedel av tjänsteföretagen har upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar det
senaste halvåret. Samtidigt har 16 av 100 inte haft några rekryteringsbehov. Ur ett historiskt
perspektiv är andelen som upplevt brist något under genomsnittet. Så var det även vid undersökningarna våren och hösten 2013. De yrken som uppgetts som svårrekryterade redovisas
under respektive näringsgren.
Sysselsättningen bedöms öka något både år 2014 och 2015.

Diagram 8. Förväntad efterfrågeutveckling inom privata tjänster under de kommande sex månaderna, Gävleborgs län, våren 2007 – våren 2014

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

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
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för riket. Totalt förvärvsarbetade 40 900 personer i åldern 16 – 64 år i denna sektor år 2012 i
Gävleborgs län. En ökning med ungefär 600 personer från 2011.

Diagram 9. Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Gävleborgs län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom privata
tjänster, enligt RAMS 2012. I privata tjänster ingår handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.

Tabell 3. Anställda 16 – 64 år med arbetsplats i Gävleborgs län (dagbef) efter yrke
(SSYK4). År 2008 – 2012.
3 största yrkena i branschen
Anställda 16 – 64 år efter antal i yrket

2008

2009

2010

2011

2012

5222 försäljare, fackhandel

2 752

2 832

2 798

2 786

2 764

8323 lastbils- och långtradarförare

2 172

2 111

2 221

2 270

2 165

5221 försäljare, dagligvaror

1 908

2 073

2 056

2 082

2 162

Källa: SCB, Anställda (yrkesregistret) 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef).

Här följer separata redogörelser av de ingående näringsgrenarna i privata tjänster som har fler
än 2 000 förvärvsarbetande i åldern 16 – 64 år 2012.
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Handel
Handeln ser framtiden an med stor tillförsikt och är den mest positiva näringsgrenen inom
den privata tjänstesektorn. Det gäller både på kortare och längre sikt. Länets handel bedömer
en bättre marknadsutveckling än riket.
Det finns gott om utrymme att hantera den ökade efterfrågan som väntas. Mer än en fjärdedel
av företagen kan öka försäljningen mer än 30 procent med befintlig personal. Handeln generellt har inte upplevt någon brist på arbetskraft. Motorfordonsmekaniker är dock inte alltid så
lätta att rekrytera.
Tabell 4. Antal/andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.
2012

Handel

Länet

Riket

Antal
16-64
år

9,6 %

12,5 %

11 386

Kvinnor

Män

20 - 24
år

48 %

52 %

15 %

Utbildningsbakgrund
60 - 64
Efter< 3 år
3 år
år
gymgymn.
gymn.
nasial
8%

44 %

43 %

14 %

Källa: SCB, RAMS förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.

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 arbetslivet för dem. Jämfört med 2011 så är antalet förvärvsarbetande oförändrat. Dock har andelen
yngre (20-24 år) ökat samtidigt som andelen äldre (60-64 år) minskat. I och med att många
inom handeln är yngre, så 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 jobbtillfällen. Men i och med att antalet arbetssökande är stort inom dessa yrken så är konkurrensen om jobben ändå hård.

Företagstjänster, finansiell verksamhet
Marknadsutvecklingen har upplevts som god det senaste halvåret (vinterhalvåret 2013-2014)
och hälften av arbetsställena har upplevt en ökad efterfrågan. Den närmaste framtiden förväntas en fortsatt ökad efterfrågan, om än något svagare än tidigare. Framåt vinterhalvåret 2014 –
2015 bedöms en förstärkt efterfrågan igen. Det lediga produktionsutrymmet har minskat.
Närmare en fjärdedel av företagen kan inte klara en fortsatt ökad efterfrågan med befintlig
personal.
Det är 17 procent av företagen som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering det senaste
halvåret. Samtidigt har dock en femtedel inte haft några rekryteringsbehov. Väktare och ordningsvakter har dock upplevts som svårrekryterade.
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Tabell 5. Antal/andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.
2012

Företagstjänster

Länet

Riket

Antal
16-64
år

9,5 %

13,3 %

11 278

Kvinnor

Män

20 - 24
år

47 %

53 %

12 %

Utbildningsbakgrund
60 - 64
Efter< 3 år
3 år
år
gymgymn.
gymn.
nasial
8%

35 %

32 %

33 %

Källa: SCB, RAMS förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.

Jämfört med år 2011 har antalet förvärvsarbetande i åldern 16 – 64 år ökat med 3,3 procent
(cirka 360 personer) under 2012. Andel yngre (20-24 år) har ökat något och andelen äldre
(60-64 år) har minskat marginellt.

Transport
Liksom vid föregående prognostillfälle (hösten 2013) är det transportbranschen som haft den
absolut minst positiva efterfrågeutvecklingen det senaste halvåret. Det är fler transportföretag
som upplevt en minskning än de som upplevt en ökning. Förväntningarna framöver är ändå de
mest positiva inom den privata tjänstesektorn. I varje fall vad gäller det närmaste halvåret.
Eftersom transportnäringen påverkas av vad som händer inom andra branscher så är förväntningarna realistiska. Industrin och byggverksamheten förväntar sig en stark efterfrågeökning
vilket torde gynna transportbranschen. Kapacitetsutnyttjandet inom transport är splittrat. Det
är 42 av 100 som maximalt kan öka fem procent utan nyrekrytering. Samtidigt kan 35 av 100
öka mer än 20 procent med befintlig personal. Andelen som haft rekryteringsproblem det senaste halvåret är lägre än både våren och hösten 2013. Lastbils- och taxiförare med rätt kompetens har i vissa fall varit svåra att rekrytera.

Tabell 6. Antal/andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.
2012

Transport

Länet

Riket

Antal
16-64
år

4,7 %

4,9 %

5 612

Kvinnor

Män

20 - 24
år

20 %

80 %

9%

Utbildningsbakgrund
60 - 64
Efter< 3 år
3 år
år
gymgymn.
gymn.
nasial
10 %

54 %

35 %

11 %

Källa: SCB, RAMS förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.

Jämfört med år 2011 minskade antalet förvärvsarbetande med två procent vilket motsvarar ett
drygt 100-tal personer. Den absolut största minskningen återfanns i åldern 60-64 år. En bidragande orsak till det kan vara det faktum att transport haft den mest negativa marknadsutvecklingen det senaste halvåret och att en del i åldersgruppen då valt att lämna arbetslivet
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och/eller branschen. Samtidigt har dock antalet personer 65 år eller äldre ökat. Vanligaste
yrket för anställda inom transport är lastbils- och långtradarförare. Det är också ett av de tio
vanligaste yrkena för anställda totalt i samtliga branscher.

Hotell och restaurang, kulturella och personliga tjänster 10
Efterfrågan det senaste halvåret skiljer sig mellan dessa två näringsgrenar. Inom hotell och
restaurang är det en större andel som upplevt en ökad efterfrågan än en minskad. Inom personliga och kulturella tjänster är det tvärtom. För båda näringsgrenarna gäller dock att majoriteten inte har upplevt någon påtaglig förändring. Det närmaste halvåret räknar hotell och restaurang med en positiv marknadsutveckling medan personliga och kulturella tjänster bedömer att efterfrågan fortsätter minska. Den utvecklingen bedöms fortsätta även på längre sikt.
Inom hotell och restaurang är kapacitetsutnyttjandet blandat. Det är 46 av 100 som kan öka
tjänsteproduktionen som mest fem procent innan nyanställningar blir aktuella. Samtidigt kan
en fjärdedel öka mer än 20 procent. När det gäller personliga och kulturella tjänster ligger de
mer på marginalen och 43 av 100 kan inte öka tjänsteleveranserna överhuvudtaget utan mer
personal.
Signalerna om brist på arbetskraft har minskat från hotell och restaurang. Nu, våren 2014 är
det en dryg fjärdedel av företagen som påtalar brist. Våren 2013 var andelen drygt 31 procent.
Arbetsgivarna har dock upplevt brist på erfarna kockar. Inom personliga och kulturella tjänster förefaller det inte vara någon nämnvärd brist arbetskraft.
Tabell 7. Antal/andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.
Utbildningsbakgrund
60 - 64
Efter< 3 år
3 år
år
gymgymn.
gymn.
nasial

2012

Länet

Riket

Antal
16-64
år

Hotell och
restaurang

3,2 %

3,4 %

3 864

60 %

40 %

21 %

4%

48 %

39 %

13 %

Personliga
o kulturella
tjänster

3,9 %

4,3 %

4 674

60 %

40 %

9%

13 %

40 %

32 %

28 %

Kvinnor

Män

20 - 24
år

Källa: SCB, RAMS förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.

Hotell och restaurang har den absolut största andelen ungdomar under 24 år av samtliga i
detta dokument beskrivna näringsgrenar. Restaurangbranschen är liksom handeln traditionellt en ingångsbransch för ungdomar.
Antalet gästnätter totalt i länet under perioden januari – mars 2014 uppgick till drygt 222 tusen. Det är det sjätte högsta antalet i landet, exklusive storstadslänen och drygt sex tusen fler
I personliga tjänster ingår bland annat hår- och skönhetsvård, begravningsverksamhet, kroppsvård,
reparationer av hushålls- och personliga artiklar.
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jämfört med samma period år 2013. Bland norrlandslänen toppar Jämtlands län med 1 068
tusen gästnätter. 11 Helåret 2013 toppas av Gävleborgs grannlän Dalarna, där besöksnäringen
har säsong såväl vinter som sommar.
Antalet förvärvsarbetande 16 – 64 år inom hotell och restaurang ökade med 220 personer år
2012. Motsvarande siffra för personliga tjänster är 75 personer.

Information och kommunikation
Efterfrågeutvecklingen det senaste halvåret (vinterhalvåret 2013 -2014) har varit stark för
information och kommunikation. Väsentligt starkare än för övriga näringsgrenar i detta dokument. Efterfrågan har dessutom varit mer positiv än för samtliga övriga län förutom Jönköping. Bedömningen för det kommande halvåret är relativt försiktig jämfört med riket som
helhet, men en ökad efterfrågan väntas. Därefter, det vill säga på sex till tolv månaders sikt
ökar optimismen något men är ändå lägre än för riket.
Utrymmet för att möta upp en ökad efterfrågan med befintlig personal har minskat. En dryg
femtedel klarar en ökning överstigande 20 procent utan att behöva rekrytera. Samtidigt kan
dock en knapp tredjedel som mest öka fem procent utan att anställa mer personal.
Andelen som upplevt brist på arbetskraft den senaste sexmånadersperioden har mer än halverats jämfört med våren och hösten 2013. Det bör bero på att andelen som inte har behövt rekrytera har ökat. Det är 15 av 100 arbetsställen som har haft rekryteringsproblem. Liksom vid
flera tidigare undersökningar så har arbetsgivarna bland annat upplevt brist på systemutvecklare och programmerare samt IT-arkitekter.

Tabell 8. Antal/andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.
2012

Länet

Riket

Antal
16-64
år

Information och
kommunikation

1,9 %

3,9 %

2 222

Kvinnor

Män

20 - 24
år

32 %

68 %

6%

Utbildningsbakgrund
60 - 64
Efter< 3 år
3 år
år
gymgymn.
gymn.
nasial
7%

23 %

26 %

51 %

Källa: SCB, RAMS förvärvsarbetande dagbefolkning 16 – 64 år.

Denna näringsgren utmärker sig genom att ha högst andel förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning. Andelen förvärvsarbetande 16 – 64 år ökade med ett 40-tal personer mellan
år 2011 och 2012.

11
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Offentliga tjänster
Sammanfattning
•

Oförändrad efterfrågan

•

Någon övertalighet

•

Hög brist på arbetskraft

•

Oförändrad sysselsättning 2014 och 2015

Majoriteten inom offentliga tjänster anser att deras tjänsteproduktion inte har förändrats i
någon större omfattning sedan höstens undersökning (2013) . Det kommande halvåret förväntas bli fortsatt oförändrad till största delen. Detsamma gäller på längre sikt.
Inom utbildning, vård och omsorg som bedrivs i privat regi har 4 av 10 aktörer upplevt en
ökad efterfrågan. En utveckling som bedöms fortsätta.
Det är få som svarat på frågan huruvida det råder övertalighet på personal i förhållande till
budget. De signaler som inkommit handlar om en övertalighet på två till trehundra personer
totalt i hela länet inom samtliga verksamheter.
Inom den offentliga tjänstesektorn totalt har mer än en tredjedel upplevt att det råder brist på
arbetskraft. Det är den näst högsta andelen sedan hösten 2008. De yrken där rekryteringsproblem förekommit tas upp under de olika verksamheterna.

Barnomsorg
De flesta kommuner har inte upplevt någon förändring i tjänsteproduktionen det senaste halvåret. Ett par kommuner har upplevt en ökning och ett par en minskning. Det närmaste halvåret förväntas också till stor del bli oförändrat. Detsamma gäller även på 6 – 12 månaders sikt.
Liksom tidigare har flera kommuner upplevt brist på förskollärare.

Utbildningsverksamhet
Tjänsteproduktionen inom grundskolan uppges ha varit oförändrad i sju av de åtta kommuner
som besvarat frågan. Det närmaste halvåret väntas inga förändringar. Detsamma gäller i princip även på sex till tolv månaders sikt. Majoriteten uppger att de upplevt brist på arbetskraft.
Det gäller grundskollärare och lärare i estetiska och praktiska ämnen. Inom gymnasieskolan
har den minskande tjänsteproduktionen till stor del stannat av, vilket fem av sju medverkande
kommuner upplevt. Trots det bedömer fyra kommuner att minskningen fortsätter det kommande halvåret och även på sex till månaders sikt. En mindre övertalighet av personal i förhållande till budget råder.
I Gävleborgs län har kommunerna upplevt viss brist på arbetskraft vid rekrytering av gymnasielärare i yrkes- och allmänna ämnen samt speciallärare.
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Kommunal vuxenutbildning
Tjänsteleveransen inom den kommunala vuxenutbildningen i länet upplevs till stor del som
oförändrad. Utvecklingen bedöms fortsätta på samma sätt både på kortare och längre sikt.
Verksamheten har inte någon påtaglig brist på arbetskraft.

Vård och omsorg
Det senaste halvåret har det skett en viss ökning av tjänsteleveranserna inom den kommunala
vård- och omsorgen. Framöver, såväl på kortare som på längre sikt, förväntas inga större förändringar av tjänsteproduktionen. I någon kommun råder viss övertalighet i förhållande till
budget. Det senaste halvåret har en tredjedel av medverkande enheter inom den kommunala
vård och omsorgen upplevt rekryteringsproblem. Det har framför allt gällt socialsekreterare
och kuratorer samt arbetsterapeuter. Det råder också 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
Tjänsteproduktionen har ökat något det senaste halvåret men förväntas bli oförändrad både på
kortare och längre sikt. Ingen större övertalighet i förhållande till budget men däremot brist på
arbetskraft. Det senaste halvåret har man bland annat upplevt brist på läkare, röntgensjuksköterskor, medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker och sjuksköterskor medicin/kirurgi. Inom primärvården råder brist på läkare i första hand men även psykologer och arbetsterapeuter.

Statlig verksamhet
Den statliga verksamheten har sett en ökad tjänsteleverans under vinterhalvåret 2013-2014.
Den ökningen förväntas fortsätta det närmaste året. Det råder endast liten övertalighet i förhållande till budget och viss brist på arbetskraft. Det gäller lantmätare, universitets- och högskollärare samt administratörer i offentlig förvaltning.

Fakta om offentliga tjänster
Stat, kommun och landsting hade drygt 37 000 personer anställda år 2012. Det innebär att 31
procent av samtliga förvärvsarbetande i åldern 16 – 64 år återfanns i offentlig verksamhet.
Drygt 25 500 återfinns i kommunerna, 6 500 inom landstinget och 5 000 inom staten.
Dessutom tillkommer nära 1 200 förvärvsarbetande som är 65 år eller äldre. Andelen förvärvsarbetande inom offentliga tjänster är högst i Bollnäs, Nordanstigs och Gävle kommuner.
Andelen är lägst i de industritunga kommunerna, Hofors, Sandviken och Ovanåker. Deras
andel ligger dessutom väsentligt lägre än för riket som helhet. Jämfört med år 2011 är antalet
förvärvsarbetande 16 – 64 år nära nog helt oförändrat.
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Diagram 10. Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Gävleborgs län

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom offentliga tjänster, enligt RAMS 2012. I offentliga tjänster ingår offentlig förvaltning, utbildning samt vård och omsorg,
oavsett huvudman.

Tabell 9. Anställda 16 – 64 år med arbetsplats i Gävleborgs län (dagbef) efter yrke
(SSYK4). År 2008 – 2012.
12

3 största yrkena i offentliga tjänster
Anställda 16 – 64 år efter antal i yrket

5133 vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
5132 undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
3310 förskollärare och fritidspedagoger

2008

2009

2010

2011

2012

6 359
5 303
2 617

5 744
5 252
2 578

5 856
5 345
2 665

5 821
5 557
2 704

5 803
5 683
2 880

Källa: SCB, Anställda (yrkesregistret) 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef).

Det höga antalet anställda vårdbiträden bedöms fortsätta minska till förmån för ett ökat antal
undersköterskor. Detta beror på arbetsgivarnas förändrade utbildningskrav. Till exempel bor
många äldre kvar hemma allt längre och får då ett mer uttalat vårdbehov. Det kräver ökad
kompetens hos hemtjänstens personal i form av undersköterskeutbildning. Lägger man dessutom till åldersavgångarna, så bedöms det bli brist på undersköterskor inom några år. Både
offentliga och privata vårdbolag satsar på intern utbildning i form av vidareutbildning för
vårdbiträden till undersköterskor. Dels för att möta upp framtida personalbrist men också för
att arbetsgivarna sedan 1 januari 2014 har lagstadgad skyldighet att säkerställa att minst 80
procent av omsorgspersonalen har undersköterskeutbildning.

12

Inklusive anställda hos privata utförare
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Befolkning och arbetskraft
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 ökar – antal personer i arbetsför ålder minskar
År 2013 ökade Gävleborgs befolkning med drygt 1 300 personer och uppgick till totalt 278 000
personer. Första kvartalet 2014 ökade länets befolkning med ytterligare nära 500 personer.
Ökningen kom sju av länets tio kommuner till del. Hofors, Hudiksvall och Ockelbo hade någon
minskning. Gävleborg hade ett negativt födelseöverskott men ett positivt flyttningsnetto. Det
innebär att det var färre födda än döda och fler inflyttade än utflyttade. De senaste fem åren
har befolkningen 16 – 64 år, det vill säga den möjliga arbetskraften minskat med uppåt 1 200
personer per år.

Färre ska försörja flera
Antal personer i så kallad yrkesaktiv ålder (20 – 64 år) har minskat kontinuerligt sedan två
decennier. År 2013 var minskningen dock lägre än tidigare. Ett minskat antal personer i yrkesaktiv ålder innebär en ökad försörjningsbörda. Återväxten i form av personer yngre än 20 år
har också minskat de senaste två decennierna. År 2013 skedde dock en ökning med närmare
300 personer i åldern 0-19 år. Samma år ökade också befolkningen 65 år eller äldre med nära
1 400 personer.
Försörjningskvoten för Gävleborg år 2013 (beräknad enligt formeln försörjningskvoten = hela
befolkningen/ befolkningen 20 – 64 år) uppgår till 1,80 vilket kan jämföras med år 2012 och
2011 då den uppgick till 1,78. Det innebär att en person i yrkesaktiv ålder ska försörja 0,80
personer förutom sig själv. Det är den sjätte högsta försörjningskvoten i landet. Bland norrlandslänen ligger Västernorrland högst, med en kvot på 1,81. Högst försörjningskvot i landet år
2013 återfinns i Södermanlands, Blekinge och Kalmar län. Lägst var försörjningskvoten i
Stockholms län, 1,65 och i riket uppgick den till 1,73.
Mellan kommunerna i länet skiljer det sig väsentligt. Gästrikekommunerna har en lägre försörjningskvot och Hälsingekommunerna en högre. Gävle hade den lägsta på 1,72 och Ovanåker
hade den högsta på 1,88.
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Ökad ohälsa för yngre och minskad ohälsa för äldre
Ohälsotalet 13 år 2013 i Gävleborgs län var det femte högsta i landet efter övriga norrlandslän
(förutom Västerbotten) samt Kalmar län. En liten minskning skedde från 2012 i Gävleborg.
Ohälsotalet är väsentligt högre bland kvinnor än bland män. Det ökar också med stigande ålder. Men bland de äldre sker samtidigt den största minskningen. I den äldsta åldersgruppen
(60 – 64 år) har ohälsotalet minskat kontinuerligt sedan år 2001. Den vanligaste diagnosen i
landet hos pågående sjukfall fjärde kvartalet 2013 var psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar. Dessa utgjorde 37 procent av samtliga sjukfall. Motsvarande siffra i Gävleborg är 33 procent. I landet som helhet som kulminerar psykisk ohälsa i åldersklassen 35 –
39 år. Det utgjorde nära hälften av pågående sjukdomsfall i åldersklassen vid utgången av
fjärde kvartalet 2013. I åldersklassen 60 – 64 år var andelen väsentligt lägre och uppgick till en
femtedel och då dominerade istället sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 14.

Många har sökt till Högskolan i Gävle
Fler än 33 000 har sökt till Högskolan i Gävle. Det är det högsta antalet någonsin. Av dessa
utgör de förstahandssökande en tredjedel. Bland högskolorna har endast Malmö högskola fler
förstahandssökande. Programmen med flest förstahandsökande till Högskolan i Gävle hösten
2014 är socionomprogrammet, ekonomprogrammet, förskollärarprogrammet och kandidatprogrammet i utredningskriminologi.

15

På grund av minskade anslag de kommande tre åren

bedöms antalet utbildningsplatser behöva minska med 500.

16

Som framgår av stycket här

nedan har Gävleborg landets lägsta andel högutbildade, varför minskade utbildningsplatser
generellt bedöms som olyckligt.
Den regionala rekryteringen av högskolenybörjare från Gävleborg, dvs. de som aldrig tidigare
bedrivit högskolestudier och är yngre än 35 år, var drygt 1 300 personer hösten 2013. 17
Gävleborgs län hade år 2013 landets lägsta andel högutbildade 18, 17,3 procent och Stockholms
län den högsta andelen, 32,5 procent. Skillnaden mellan könen är påtaglig, andelen högutbildade män i Gävleborg är 12,1 procent och andelen högutbildade kvinnor 22,8 procent. Andelen
högutbildade ökar dock kontinuerligt, mer påtagligt för kvinnor än för män. Andelen högutbildade kvinnor har ökat med 8,5 procentenheter och andelen högutbildade män med 2,6 procentenheter jämfört med tio år tidigare.

Källa: Försäkringskassan, ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från
sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning relaterat till antal registrerade
försäkrade (befolkningen) 16-64 år.
14 M00-M99, Ledsjukdomar, inflammatoriska systemsjukdomar, ryggsjukdomar mm, Socialstyrelsens
klassifikation
15 Källa: Högskolan i Gävle
16 Källa: Gefle Dagblad 2014-05-14
17 Källa: Universitetskanslerämbetet
18 Personer 25 – 64 år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning
13
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Arbetspendling – utpendlarna ökar i antal
Gävleborgs län har en negativ nettopendling. Det innebär att det är fler som pendlar ut för
arbete i andra län (8 978 personer) än som pendlar in (7 249 personer). År 2012 var det drygt
1 700 fler personer som pendlade ut än in. År 2011 var motsvarande antal uppåt 1 350 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, det vill säga Gävle har närmare 4 600 personer som pendlar in från övriga kommuner i länet. Majoriteten eller 2 700
personer kommer från Sandviken. Den minsta kommunen Ockelbo, har 370 personer som
pendlar in varav mer än hälften kommer från Gävle.

31 000 utanför arbetskraften – men 14 600 studerar
I arbetskraften ingår sysselsatta och arbetslösa. De som varken är sysselsatta eller arbetslösa
ingår alltså inte i arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet enligt Arbetsförmedlingens definition
uppgick till 82 procent av befolkningen 16 – 64 år 2012. Männens deltagande var 84 procent
och kvinnornas 79 procent. I åldersklassen 16 – 19 år var deltagandet endast 23 procent, vilket
är bra, under förutsättning att de studerar och det gör 72 procent. Det är cirka 5 procent eller
700 i åldersklassen som varken studerar, förvärvsarbetar eller är inskrivna som arbetslösa vid
Arbetsförmedlingen.
Totalt stod 31 000 personer utanför arbetskraften år 2012 – 14 000 män och 17 000 kvinnor.
Till den gruppen hör bland annat hemarbetande, långtidssjuka och heltidsstuderande som inte
söker arbete. Jämfört med år 2011 har antalet personer utanför arbetskraften minskat med
totalt 2 000 personer. Dessvärre har endast 500 av dessa övergått till att delta i arbetskraften.

Arbetskraften minskar
Som nämnts tidigare i avsnittet utgörs arbetskraften av sysselsatta och arbetslösa. Med hänsyn
till den rörlighet in och ut ur arbetskraften som påverkas av bland annat av demografi, ohälsa,
studiedeltagande och pendling beräknas arbetskraften minska något såväl 2014 som 2015.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslösheten minskar kontinuerligt
Antalet inskrivna arbetslösa första kvartalet 2014 uppgick till 16 300 personer vilket är uppåt
900 färre jämfört med samma kvartal 2013. I prognosen hösten 2013 bedömdes antalet arbetslösa uppgå till cirka 16 400 personer i slutet av samma år. Arbetslösheten minskade mer
än så och omfattade cirka 400 färre fjärde kvartalet 2013. Till fjärde kvartalet 2014 bedöms
antalet minska med 750 personer. Till slutet av 2015, det vill säga prognosperiodens slut, bedöms antalet inskrivna arbetslösa minska med ytterligare 1 000 personer och uppgå till 14 300
personer.
Vid en längre tillbakablick 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 11 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.
Arbetslösheten såväl i länet som i riket visar nu en nedåtgående trend.
Diagram 11. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft, Gävleborgs län, januari 1994 – april 2014
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Färre nyinskrivna öppet arbetslösa …
Under årets fyra första månader (2014) har i genomsnitt 900 personer per månad registrerats
som nyinskrivna öppet arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. Det är det lägsta antalet åtminstone på denna sida millenniumskiftet vid jämförelse med motsvarande period respektive
år. Jämfört med första tertialen 2013 är det en minskning av genomsnittet med drygt 50 personer. Utvecklingen är densamma i övriga län. Bland norrlandslänen skedde den största procentuella minskningen av nyinskrivna arbetslösa i Jämtlands län. I landet var den procentuella
minskningen störst i Gotlands, Blekinge och Jönköpings län.
För att fokusera på Gävleborg så är det i vissa fall betydande skillnader mellan olika grupper
av nyinskrivna öppet arbetslösa. Det är framför allt tre grupper som utmärks av en större förändring. Störst skillnad är det mellan olika födelseregioner. De nyinskrivna öppet arbetslösa
har minskat med 13 procent i länet bland inrikes födda och med 14 procent i riket. För utomeuropeiskt födda har det skett en ökning med 24 procent i länet och 3 procent i riket. Slutligen har det skett en minskning med 21 procent i länet för de äldre (55 – 64 år) och 6 procent för
riket. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att ett hög procentuell förändring inte är
detsamma som ett högt antal. Exempelvis så motsvarar ökningen med 24 procent i Gävleborg
för nyinskrivna öppet arbetslösa av utomeuropeiskt ursprung 40 personer i snitt per månad
och för riket är motsvarande siffror 3 procent och 222 personer.
I sammanhanget kan nämnas att Gävle, Sandviken och Söderhamn får extra pengar för flyktingmottagande. Det nya prestationsbaserade ersättningssystemet är nu på plats. Gävle kommun är en av de kommuner som har tagit emot ett stort antal flyktingar och deras anhöriga.
Gävle har hittills i år (2014) fått drygt 1,6 miljoner kronor i extra prestationsbaserad ersättning
för flyktingmottagande. Även Sandviken har fått extra stöd om drygt 400 000 kronor och Söderhamn 288 000 kronor. 19

… men även något färre som får arbete
Under de fyra första månaderna 2014 är det i genomsnitt 2 procent färre som fått arbete per
månad jämfört med samma period i fjol i Gävleborg. I riket är förhållandet det motsatta, en
ökning med 2 procent. En titt på olika grupper visar att i länet har det skett en ökning för två
grupper, det är de med eftergymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda. I riket har den

19 Källa: Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet, pressmeddelande 2014-05-13.
Fakta prestationsbaserad ersättning:
Kommuner som i förhållande till sin folkmängd tar emot fler nyanlända får sedan årsskiftet en högre
ersättning. Kommuner med ett mycket lågt mottagande får en något sänkt ersättning.
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största ökningen skett bland personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt bland utomeuropeiskt födda.

Arbetslösheten minskar både 2014 och 2015
Arbetslösheten i Gävleborgs län minskade med 600 personer från kvartal 4 2012 till kvartal 4
2013. Nu, våren 2014, bedöms arbetslösheten minska med ytterligare 750 personer till slutet
av året. Minskningen bedöms fortsätta och förstärkas något ytterligare till slutet av prognosperioden. Det innebär en minskning med 1 000 personer mellan fjärde kvartalet 2014 och motsvarande kvartal 2015. En bidragande orsak till att arbetslösheten minskar är att fler bedöms
lämna eller inte inträda i arbetslivet.

Arbetslöshetens sammansättning
Närmast beskrivs hur arbetslösheten i olika sökandegrupper ser ut när man relaterar till arbetskraften i respektive grupp. Uppgifterna avser sista kvartalet 2013 och första kvartalet 2014
för länet och riket. Sett till länet som helhet så är det framför allt tre sökandegrupper som
sticker ut av dem som redovisas i diagram 12. Dessa är desamma som redovisats i tidigare
prognoser. Det är utrikesfödda, ungdomar 18–24 år och de med förgymnasial utbildning. Arbetslösheten är väsentligt högre för dem än övriga grupper och även väsentligt högre än för
motsvarande grupper i riket. En del av dessa tillhör de så kallade utsatta grupperna, det vill
säga de som har extra svårt att finna, få och behålla ett arbete, vilka kommer att belysas längre
fram i detta dokument.
Gävleborgs län hade landets högsta arbetslöshet totalt sett under perioden oktober 2013 –
mars 2014. Även den näst högsta ungdomsarbetslösheten (18 – 24 år). Det är svårt att jämföra
Gävleborg med övriga län på det viset, eftersom det förhållandet sällan förändras. Det är mer
intressant att jämföra arbetslöshetens utveckling. Vid jämförelse med halvåret oktober 2012 –
mars 2013 så skedde landets bästa utveckling i Norrbottens län, en minskning av arbetslösheten med 0,8 procentenheter (från 9,3 procent till 8,5 procent). Gävleborg hade den femte
största minskningen med 0,5 procentenheter. Motsvarande siffror för riket är en minskning
med 0,3 procentenheter.
Vid höstens prognostillfälle (2013) hade andelen inskrivna arbetslösa minskat i fyra av Gävleborgs tio kommuner. I vår (2014) har den minskat i nio kommuner. Nordanstig hade den
största minskningen i länet med 1,6 procentenheter. Bollnäs som hade en minskning hösten
2013 har våren 2014 istället en ökning med 0,4 procentenheter. Att andelen inskrivna arbetslösa ökat i Bollnäs kommun bedöms bero på att kommunen har haft den största procentuella
ökningen av antalet personer som tillhör de utsatta grupperna. Bollnäs har dessutom den
tredje högsta ökningen i antal i dessa grupper efter Gävle och Sandviken. En individ kan återfinnas i fler av de utsatta grupperna varför en viss dubbelräkning förekommer. Den största
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ökningen av antalet personer i de utsatta grupperna återfinns bland utomeuropeiskt födda. Av
dem har två tredjedelar högst förgymnasial utbildning. Det innebär att vägen till arbete kan bli
tämligen lång för en del men det är dock individuellt.
Diagram 12. Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Gävleborgs län

Arbetsmarknadspolitiska utmaningar
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 så finns det grupper som har stora svårigheter att etablera sig
i arbetslivet. Det visar sig genom långa arbetslöshetstider, ju kärvare arbetsmarknad ju större
stöd behöver dessa grupper, eftersom de då också måste konkurrera med dem som står närmare arbetsmarknaden. Vissa grupper som har extra stora svårigheter kallas inom arbetsförmedlingen för ”Utsatta grupper” 20 och de kommer att belysas i detta avsnitt.
Det är viktigt att beakta att det skiljer sig åt mellan de olika utsatta grupperna. Alla som ingår i
en utsatt grupp har inte svårt att få arbete. Generellt har de dock en hög relativ arbetslöshet
och i många fall långa arbetslöshetstider.
Avsnittet inleds med en redovisning av samtliga personer med långa arbetslöshetstider.

Personer med förgymnasial utbildning, äldre 55 – 64 år, utomeuropeiskt födda och personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

20
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Fler än var tredje utan arbete i mer än tre år
I slutet av oktober 2013 hade uppåt 5 400 personer av de då 15 800 inskrivna arbetslösa varit
utan arbete mer än tre år under den senaste tioårsperioden. Varav 2 350 under mer än fem år.
Siffrorna för april 2014 visar att det fortfarande är 5 400 personer som varit utan arbete mer
än tre år. Samtidigt har dock de inskrivna arbetslösa minskat till 15 200 personer. Den minskade arbetslösheten har således inte gynnat de med mycket långa tider utan arbete. De 2 350
personer som varit utan arbete mer än fem år i oktober 2013 har minskat till 2 310. En närmare granskning av de senare visar att minskningen i huvudsak skett bland personer i åldersklassen 55 – 64 år vilka till stor del bedöms ha lämnat arbetsmarknaden. Våren 2014 återfinns
majoriteten av dem som varit utan arbete i mer än fem år i åldersklassen 45 – 54 år (32 av
100) och 44 av 100 personer (oavsett ålder) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.
Diagram 13 visar utvecklingen av arbetslöshetstider sedan hösten 2006 i antal personer. När
arbetsmarknaden är god, till exempel våren 2007, så ökar naturligt andelen med längst arbetslöshetstid i takt med att andelen med kortast arbetslöshetstid minskar på grund av att de får
arbete. När arbetslösheten ökar som hösten 2009 sker det omvända och andelen med längst
arbetslöshetstid minskar. Det gör inte problemet mindre utan ökar svårigheterna för dem med
längst arbetslöshetstid att få arbete i och med att konkurrensen ökar. Diagram 13 visar nu
(våren 2014) också en nedåtgående trend för samtliga med kortare arbetslöshetstider än tre år.

Diagram 13. Inskrivna arbetslösa fördelade efter sammanlagd tid i arbetslöshet
under de senaste 10 åren, Gävleborgs län, hösten 2006 – våren 2014
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Antalet personer i utsatta grupper ökar
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. Våren 2014 tillhörde två
tredjedelar eller 10 100 personer av de inskrivna arbetslösa dessa utsatta grupper. Det är den
högsta andelen bland norrlandslänen. Det är också den tredje högsta andelen i landet efter
Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län. I Stockholms län som har en god arbetsmarknad återfinns den högsta andelen arbetslösa inom de utsatta grupperna – 70 procent. Det
är de som inte tillhör de utsatta grupperna som får arbete i ett tidigare skede. Det kan jämföras
med diagram 14 över Gävleborg. Våren 2010 nådde arbetslösheten i länet sin topp efter finanskrisen. Då var antalet arbetslösa i utsatta grupper respektive icke utsatta grupper ungefär lika
stort. Men så 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 som exempelvis överföringar av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen och nya uppgifter såsom
etableringsuppdraget.
Diagram 14. Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Gävleborgs län, januari 2004 – april 2014 (ej dubbelräkning mellan grupperna)

Anm. I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med
funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år.

Hur fördelningen ser ut mellan de utsatta grupperna belyses i diagram 15. Liksom vid tidigare
prognostillfällen är det är de som högst har förgymnasial utbildning som står för det största
antalet. Mer än hälften av de personer som kategoriseras som tillhörande de utsatta grupperna
utgörs av dem med kortast utbildning. Därpå följer, liksom tidigare, de som är födda utanför
Europa samt personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Slutligen de äldre som är 55 – 64 år. Antalet i den gruppen minskar successivt vilket kan bero på
flera orsaker. Dels att de lämnar arbetsmarknaden för pension och att åldersgruppen inte fylls
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på i samma utsträckning som tidigare. Den som eventuellt försöker summera de olika gruppernas antal i diagrammet finner att de är väsentligt fler än de 10 100 som nämnts tidigare i
detta avsnitt. Det beror på att antalet 10 100 inte innehåller dubbelräkning medan det förekommer i diagram 15. Exempelvis så räknas en person som är 55 – 64 år och har förgymnasial
utbildning in i båda dessa grupper.

Diagram 15. Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Gävleborgs län,
januari 2006 – april 2014

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. Våren 2014 utgör de med högst förgymnasial utbildning 36 procent av samtliga
inskrivna arbetslösa i länet och omfattar 5 450 personer. Av dessa hade i sin tur en dryg tredjedel varit utan arbete i mer än tre år de senaste tio åren. I prognosen för Gävleborgs län från
hösten 2013 (finns på Arbetsförmedlingens hemsida), gjordes en närmare analys av personer
med förgymnasial utbildning.

Arbetslösa med funktionsnedsättning
Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har
ökat kontinuerligt. En bidragande orsak till detta är de personer som överförts till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan. En annan orsak är den snabba försämring av arbetsmarknaden som skedde hösten 2008. Från och med fjärde kvartalet 2008, steg arbetslösheten i
rask takt och antalet inskrivna arbetslösa med funktionshinder var uppåt 130 procent fler hös-
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ten 2013 jämfört med hösten 2008. Hösten 2013 uppgick antalet till 3 600 personer och antalet är detsamma i april 2014. Det motsvarar nära en fjärdedel av samtliga inskrivna arbetslösa.
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga drabbas i hög utsträckning av långa arbetslöshetstider. Mer än hälften har varit utan arbete längre än tre år
under den senaste tioårsperioden och en dryg fjärdedel mer än fem år.
För att underlätta möjligheterna till arbete har arbetsförmedlingen särskilda insatser att ta till.
Det kan vara ett arbetstekniskt hjälpmedel, personligt biträde eller lönesubventioner. Lönesubventionering i form av lönebidrag och trygghetsanställning 21 är vanliga insatser. En förutsättning är dock att arbetsgivarna är villiga att anställa.

Arbetslösa äldre 55-64 år
Andelen av de inskrivna arbetslösa i april 2014 som är i åldrarna 55 -64 år uppgår till 14 procent vilket motsvarar närmare 2 100 personer. Långa tider utan arbete ökar med stigande
ålder och är följaktligen hög bland personer i åldrarna 55 – 64 år. Femtiofem procent av samtliga arbetslösa i den äldsta åldersgruppen har varit utan arbete i mer än tre år de senaste tio
åren och uppåt en tredjedel mer än fem år. I tider då arbetsmarknaden behöver motverka en
minskning av arbetskraften så är det av stort intresse att se till att de äldre stöttas i att komma
ut i arbetslivet igen. Det kräver också att arbetsgivarna ser värdet i att rekrytera från denna
åldersgrupp. År 2012 förvärvsarbetade 81,5 procent i åldern 55 – 59 år. Vid 60 – 64 års ålder
hade andelen sjunkit kraftigt, till 66,3 procent. Det sker dock en kontinuerlig ökning av andelen förvärvsarbetande i de högre åldrarna. I åldersgruppen 60 – 64 år var andelen förvärvsarbetande 1,1 procentenheter högre 2012 än 2011. Men också bland de äldsta 65 - 74 år ökade
andelen förvärvsarbetande, från 9,5 till 10,2 procent under samma period.

Utomeuropeiskt födda
De som är födda utanför Europa utgör 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i Gävleborg
vilket motsvarar drygt 4 500 personer. Andelen med långa arbetslöshetstider är mindre än för
övriga utsatta grupper men det är ändå närmare en fjärdedel som varit arbetslösa mer än tre
år. Av de inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa har mer än hälften högst förgymnasial utbildning, ungefär en fjärdedel gymnasial utbildning och slutligen en femtedel eftergymnasial utbildning. Det kan jämföras med dem som är födda i Sverige, där är förhållandet i
princip det motsatta när det gäller dem med förgymnasial respektive gymnasial utbildning.
Däremot är det en mindre andel av dem som är födda i Sverige (13 procent) som har eftergymnasial utbildning.
Personer födda i länder utanför Europa har ofta mycket stora svårigheter att etablera sig på
den svenska arbetsmarknaden. Bland utomeuropeiskt födda 20 – 64 år boende i länet var
21För

definitioner se arbetsförmedlingens hemsida: Definitioner och förklaringar för Arbetsförmedlingens statistik - Arbetsförmedlingen
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andelen förvärvsarbetande 40 procent och för samtliga utrikesfödda i samma ålder 50 procent
år 2012. Bland dem som är födda i Europa (exkl. Norden), Nord- och Sydamerika är andelen
förvärvsarbetande mer än 60 procent.
Andelen förvärvsarbetande år 2012 bland utrikesfödda totalt i Gävleborg var 17,7 procent för
dem med kortare vistelsetid än två år. Därefter ökar andelen förvärvsarbetande efter hur länge
man vistats i Sverige vilket torde innebära att kunskaperna i svenska språket också ökar med
tiden och ger en positiv effekt. Efter två till fyra år är andelen 25,3 procent, efter fyra till tio år
42,5 procent och efter mer än tio års vistelsetid 67,7 procent. Det vill säga inte långt ifrån
samma andel förvärvsarbetande som för personer födda i Norden (exkl. Sverige, 70,7 procent). 22

Utmaningar i Gävleborgs län
I föregående avsnitt beskrivs aktuellt läge vad gäller de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna. Dessa utmaningar finns i varierande grad i samtliga län. Det som är speciellt för Gävleborg
är det faktum att länet konstant har högst arbetslöshet i landet. Länet har dessutom högst
andel inskrivna arbetslösa i de utsatta grupperna relaterat till den registerbaserade arbetskraften. Länet befinner sig så att säga i otakt vad gäller den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och den som finns direkt tillgänglig via Arbetsförmedlingen.
Gävleborgs län har landets lägsta andel högutbildade. 23 Det skiljer sig dock åt mellan länets
kommuner. År 2013 har Gävle högst andel högutbildade, 22,9 procent. Den lägsta andelen
återfinns i Hofors, 10,4 procent. Det är också den 15:e lägsta andelen bland landets samtliga
kommuner. Gävle har högskola vilket är en bidragande orsak till en högre utbildningsnivå.
Branschstrukturen utgör en annan orsak. I Gävle kommun dominerar tjänstesektorn medan
Hofors är en utpräglad industrikommun. Det har tidigare varit möjligt att få arbete inom industrin direkt efter folk- och grundskola. Då har man i många fall inte varit motiverad att studera
vidare utan prioriterat att börja arbeta så snart som möjligt. Dessa tider är förbi. Numera krävs
åtminstone gymnasial utbildning vid ny- och/eller ersättningsrekrytering. Hösten 2013 bad
Arbetsförmedlingen företagen att tänka framåt i ett 5-årsperspektiv och svara huruvida pensionsavgångar kommer att ersättas eller inte. Följdfrågan var huruvida man i så fall avser rekrytera personer med högre utbildning/kompetens eller med liknande kompetens. Inom industrin angav 37 procent av de som avsåg att ersättningsrekrytera att de ville ha personer med
högre utbildning/kompetens och 63 procent liknande kompetens. Dessa siffror avser industrin
i riket som helhet. I Gävleborg uppgav arbetsgivarna inom näringslivet och offentlig sektor
totalt att 22 procent avser att ersättningsrekrytera pensionsavgångar med personer som har
högre eller liknande kompetens. Det var 78 procent som avsåg att finna liknande kompetens.
Källa: SCB, Registerdata för integration
Uppgift om förvärvsarbetande efter vistelsetid avser samtliga utrikesfödda 20-64 år.
23 Andel av befolkningen 25-64 år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning år 2013
22
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I länsprognosen hösten 2013 analyserades gruppen med högst förgymnasial utbildning. I föreliggande prognos fortsätter granskningen med att titta på gymnasial utbildning, hur går det för
dem som börjar i gymnasieskolan?
Läsåret 2012/2013 så uppgick andelen elever som erhållit slutbetyg/motsvarande från gymnasieskolan inom tre år till 70,5 procent. Inom fyra år var andelen 75,9 och inom fem år 77,6
procent. År 2013 hade 70 procent av folkbokförda 20-åringar i Gävleborg en fullföljd gymnasial utbildning. Det är tillsammans med Stockholms och Västmanlands län den lägsta andelen i
landet. Hallands län har högst andel, 79 procent. Då kan det vara intressant att samtidigt titta
på diagram 16 här nedan. Gävleborgs och Hallands län ligger i motsatt ände i diagrammet.

Diagram 16. Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och inskrivna arbetslösa totalt
som andel av registerbaserad arbetskraft. Samtliga län april 2014.
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Att Gävleborgs län placerar sig som det gör i diagrammet beror förstås på många faktorer.
Tyvärr är det inte så enkelt att länet skulle placera sig bredvid Halland om andelen 20-åringar
med fullföljd gymnasial utbildning var lika stor. Men många faktorer bidrar och genererar
följdeffekter. Avsaknaden av gymnasial utbildning hindrar högre studier. En lägre andel högutbildade motverkar etablering och utveckling av nya tekniker vilket i sin tur får effekt på behovet av personal i produktion och kringliggande serviceverksamheter. Det skulle annars
kunna gynna våra inskrivna arbetslösa.
Grannlänet Dalarna har nästan lika låg andel högutbildade som Gävleborg men de har något
annat som Gävleborg saknar. En stark besöksnäring, som till skillnad från exempelvis Gotland,
rullar på året runt. Det innebär många arbetstillfällen inom handel samt hotell och restaurang,
vilket gynnar ungdomar och normalt inte kräver mer än gymnasial utbildning. I den senaste
månadsstatistiken (april 2014) uppgick Dalarnas ungdomsarbetslöshet till 14,6 procent av den
registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det var samma andel som för riket och kan
jämföras med Gävleborg där den uppgick till 23,6 procent.
En utökad satsning på besöksnäringen i Gävleborg med en förstärkt entreprenörsanda inom
turismrelaterade områden skulle troligen kunna gynna ungdomsarbetslösheten även i detta
län. En ökad turism till länet sker dock inte så snabbt och enkelt. Det tar troligen tid för turisterna att hitta till nya mål när det finns andra med mycket lång tradition inom besöksnäringen.
Gävleborgs egen utveckling vad gäller högre utbildningsnivå visar att sedan något år före millenniumskiftet (1998) har andelen högutbildade fördubblats till år 2012. Hur stora är då övergångarna från gymnasieskolan till högre studier?
Av avgångseleverna från gymnasieskolan läsåret 2008/2009 påbörjade 39 procent högskolestudier inom tre år. 24 Andelen var högst i Gävle kommun, 45 procent och lägst i Nordanstig,
28 procent. Det skiljer sig väsentligt mellan könen. I länet var männens andel 33 procent och
kvinnornas andel 45 procent. Även sett till kön var andelen övergångar till högskolan högst i
Gävle och lägst i Nordanstig.
Är det negativt eller positivt för högre studier att göra ett uppehåll på minst ett år efter gymnasieskolan?
År 2011 ställdes ett antal frågor till dem som var nybörjare på generella program eller yrkesprogram vid högskola/universitet i riket höstterminen 2009 och då var 20 år eller yngre. 25 De
som ingick i populationen hade haft minst ett års uppehåll mellan gymnasieexamen och ut-

övergång till högskolan: En studerande räknas som högskolestuderande den termin han/hon första
gången är registrerad i högskolan. Övergången till högskolan är en aggregerad uppgift som innebär registrering i högskolan någon gång inom en viss period, i detta fall tre år.

24

25

Källa: SCB, Utbildning och forskning, tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
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bildningsstarten vid högskola/universitet. En fråga gällde vad de hade gjort som varit utomlands mer än tre månader under uppehållet. Fem procent hade studerat, 10 – 11 procent hade
arbetat och 11 procent hade haft semester 26. Två procent uppgav annat och 77 – 78 procent
hade inte varit utomlands längre än tre månader i sträck under uppehållet.
En andra fråga gällde betydelsen av tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan.
Uppehållet skulle ha varat minst ett år. Det var 49 – 51 procent som instämde helt, eller till
stor del i, att man under uppehållet skaffade sig erfarenhet som hjälpte/hjälper i studier på
universitet/högskola. 39 – 40 procent instämde i att de helt eller till stor del skaffade kunskap som också hjälpte/hjälper i studierna, medan 21 procent inte instämde alls. Det var 17 –
18 procent som uppgav att de till stor del tappade studievana under upphållet och 5 – 6 procent tappade viktig kunskap. Se tabell i bilaga 4.
Utifrån detta kvar kan man dra slutsatsen att för dem som de facto påbörjar högre studier
inom tre år efter gymnasieskolan så var uppehållet mer av godo än ondo. Nyförvärvad erfarenhet sågs som mer positivt för studierna än nyförvärvad kunskap. Det var en liten andel som
upplevt att de tappat kunskap under upphållet men fler som upplevt att de tappat studievana.
Det som saknas är i vilken utsträckning potentiella studerande föll bort helt och hållet om de
valde att göra ett uppehåll. Det är något som vore intressant att analysera men icke låter sig
göra i denna prognos. En uppföljning huruvida de som haft uppehåll fullföljde sin eftergymnasiala utbildning i större eller mindre utsträckning än de som gick direkt från gymnasieskolan
vore också intressant. Sådan uppföljning kanske redan gjorts av någon aktör inom utbildningsområdet. Detta är dock okänt vid skrivandet av detta dokument.
För att minska ungdomsarbetslösheten och säkerställa kompetensförsörjningen utifrån ökade
kompetenskrav behöver länet först och främst stödja ungdomarna så att andelen som fullföljer
en gymnasial utbildning ökar. Därefter i nästa steg också stimulera till högre studier, yrkesmässiga eller teoretiska. Det gäller inte minst männen som tyvärr halkar efter kvinnorna i allt
större utsträckning i detta avseende. Här skulle ett uppehåll efter gymnasieskolan vara bra om
de under upphållet kunde skaffa sig erfarenhet som underlättar vid högre studier. Som framkommit här ovan upplever hälften att det är positivt för studierna. Det skulle kanske kunna
vara någon form av ett praktiskt basår inom det kunskapsområde ungdomen är intresserad av.
Det finns redan skogligt basår och tekniskt basår. Varför inte då någon form av praktiskt basår
utan studier. Då skulle man exempelvis kunna ”skugga” en utvecklingsingenjör inom tillverkningsindustrin och se vad jobbet innebär i vardagen och få inspiration och någon erfarenhet.
Det ger då dubbel effekt genom att också se hur det fungerar på en arbetsplats med vuxna
människor. De flesta ungdomar har ingen sådan längre erfarenhet.

Samma individer kan förekomma i fler av svarsalternativen. T ex både ha arbetat och studerat utomlands.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har utvecklats kontinuerligt sedan dess. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt
infördes ett enhetligt intervjuformulär, men även därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats något.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder 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 samt 21 regionala prognoser två gånger
per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
via dialog 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 av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna
inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap
12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna.
En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av annan statistik
och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognossiffror som
presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen
på arbetsmarknaden och i ekonomin.

44

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Gävleborgs län

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av arbetsställen 27 hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från
och med 2013 innehåller urvalet arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen
med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (SNI 2007), arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid
två prognostillfällen innan det byts ut.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i följande grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för
de analyser som görs på nationell och regional nivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av
arbetsställen som anpassas efter lokala behov. Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock göras i basurvalet bortsett från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 519 arbetsställen inom det privata näringslivet i Gävleborgs län och svarsfrekvensen blev 83 procent. Det
sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga
kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen ingick 96 offentliga arbetsgivare i urvalet i Gävleborgs län och svarsfrekvensen uppgick
till 94 procent.

27

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator mäter arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan.
Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det totala näringslivet. Indikatorn visar om arbetsgivarna förväntar sig att efterfrågan
på deras varor och tjänster kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande
6 månaderna. Arbetsgivarnas bedömningar sammanställs sedan till nettotal (andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka minus andelen
som bedömer att efterfrågan kommer att minska).
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning genomförs två gånger per år. Undersökningen på
våren genomförs under kvartal 2 och höstundersökningen under kvartal 4. Värden för kvartal
1 och kvartal 3 tas fram med hjälp av linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen
med X11-Arima för att sedan normaliseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1.
De normaliserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras sedan
till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande enligt RAMS i
industrin, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg standardiseras tidsserien till en
ny serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen av konjunkturindikatorn
blir således att 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.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar är inte den officiella arbetslösheten utan den 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).
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Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.

Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Gävleborgs län

Kommun

Ockelbo
Hofors

Totalt
16-64 år

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

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

Kvinnor

Män

10,3

8,6

11,8

26,9

6,1

7,6

41,4

21,2

8,5

5,5

9,8

10,5

9,3

24,1

5,9

7,6

27,7

21,6

7,9

5,3

Ovanåker

10,1

10,3

10,0

27,9

5,6

8,3

46,4

16,8

9,3

6,0

Nordanstig

8,5

8,3

8,7

17,1

5,5

7,0

31,7

16,5

7,4

5,2

Ljusdal

10,8

10,3

11,2

25,4

6,4

8,4

37,5

22,6

9,6

6,1

Gävle

12,8

12,2

13,4

25,7

9,6

9,6

34,8

30,6

12,3

6,6

Sandviken

12,9

13,9

12,1

27,9

8,4

9,0

42,0

30,5

10,6

8,1

Söderhamn

11,9

11,8

12,1

24,2

7,7

9,5

39,9

28,7

10,2

5,8

Bollnäs

12,3

10,9

13,5

26,9

7,2

9,6

44,3

29,0

11,0

6,1

9,7

8,6

10,7

24,9

4,8

8,1

30,0

22,2

9,2

4,9

Länet

11,8

11,3

12,2

25,6

7,5

9,0

36,7

26,8

10,5

6,4

Riket

8,5

8,0

8,9

16,7

6,4

6,1

20,8

19,9

8,2

5,3

Hudiksvall

Källa: Arbetsförmedlingen

Något som tagits upp i tidigare prognoser men som alltid tål att upprepas, är att när man tittar
på tabellen ovan, måste man beakta att en hög procentsats per automatik inte innebär ett högt
antal individer. För att ta ett exempel så är arbetslösheten bland utrikesfödda 41,4 procent i
länets minsta kommun, Ockelbo. I den största kommunen, det vill säga Gävle är motsvarande
siffra 34,8 procent. 6,6 procentenheter lägre men omfattar samtidigt nära 23 gånger fler personer.
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Bilaga 4 Uppehåll mellan gymnasium och universitet/högskola
Nybörjare på universitet/högskola hösten 2009. De som ingår har svensk gymnasieexamen och har haft uppehåll minst ett år mellan gymnasieexamen och starten
på universitet/högskola. Nybörjarstudenter procentandelar efter svarsalternativ,
ålder, typ av utbildning och delfråga.
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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,
telefon 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 december 2014.
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Omslagsbild: Scandinav, Fotograf: Birger Lallo

Fakta om prognosen

