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1 Sammanfattning 

Världsekonomin är fortsatt stark. Det går bra för många länder och branscher. Brexit, 

USA:s handelspolitik och konflikthärdar runt om på jorden utgör osäkerhetsmoment 

som kan förändra läget, men just här och nu befinner sig Sverige mitt i en 

högkonjunktur med höga förväntningar inför kommande år.  

Gävleborgs län har fortsatt starka förväntningar på ökad efterfrågan på varor och 

tjänster. Inom industrin har förväntningarna ökat och är högre än i riket, inom bygg 

fortsatt starka, men inte lika starka som föregående prognos och inom privata 

tjänster finns särskilt starka förväntningar inom information och kommunikation. 

Ökad sysselsättning 
Bristen på arbetskraft är fortsatt hög, även om vårens intervjuundersökning visar att 

arbetsgivarna inte bedömer den vara lika alarmerande hög som i närmast föregående 

prognoser. Det är delvis en följd av att asylboenden lagts ned och personal frigjorts 

för andra behov, men kanske framförallt en effekt av att arbetsgivarna hanterat 

arbetskraftsbristen så pass länge nu att de hittat lösningar, även om lösningarna inte 

alltid varit de mest önskade eller de som är bäst för verksamheten på sikt. Många 

arbetsgivare uttrycker en stark oro för kompetensförsörjningen.  

I slutet av 2018 bedöms sysselsättningen öka med 1 000 personer och till slutet av 

2019 med ytterligare 600 personer. Det motsvarar en ökning med 0,8 procent år 

2018 och 0,5 procent 2019. 

Arbetslösheten minskar 
Arbetslösheten fortsätter att minska och det mer i Gävleborg än i andra län. Den 

tidigare förutspådda ökningen i arbetslöshet (främst till följd av att fler utrikesfödda 

skulle få uppehållstillstånd och komma in i Arbetsförmedlingens verksamhet) har 

inte kommit till stånd. En bidragande orsak till den minskande arbetslösheten bland 

utrikes födda är alla extratjänster som länets kommuner tagit fram. Samtidigt finns 

en osäkerhet då ett betydande antal personer förmodligen kommer tillbaka som 

inskrivna sökande under framförallt 2019. 

Bedömningen blir att arbetslösheten kommer att fortsätta minska, med drygt 800 

personer 2018 och 600 personer 2019. Det innebär att den relativa arbetslösheten 

kan uppgå till 9,7 procent i slutet av året och till 9,2 procent i slutet av 2019.1  

Ojämnt fördelad arbetslöshet mellan olika grupper  
Andelen personer med utsatt ställning2 är fortsatt hög, 78 procent av de inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Antalet utomeuropeiskt födda samt de med högst förgymnasial 

utbildning ökade fram till 2017, men har nu börjat minska i antal även om dessa två 

grupper fortfarande är störst bland de inskrivna arbetslösa.  

                                                           
1 Arbetslösheten är angiven med eftersläpning (tidigare prognoser har avsett utan eftersläpning) 
2 Grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden är de med högst förgymnasial utbildning, födda utanför 
Europa, har funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga samt de som är 55 år och äldre 
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Mer än hälften av de inskrivna arbetslösa i länet är utrikes födda. Det är också i den 

gruppen som arbetslösheten är som högst, nästan 38 procent. Bland inrikes födda är 

arbetslösheten knappt 6 procent. Vidare är arbetslösheten hög bland unga (16,5 

procent) samt bland dem med högst förgymnasial utbildning (31 procent).3 

Utmaningar på länets arbetsmarknad  

Färre ska försörja fler 

Befolkningsutvecklingen visar att antalet äldre och yngre (under 15 år) ökar, medan 

antalet personer i yrkesför ålder minskar. Det innebär inte bara att färre ska försörja 

fler, utan också att behovet av arbetskraft inom barn- och äldreomsorg, vård och 

utbildning ökar. Samtidigt finns det stor arbetskraftsbrist inom vård och utbildning.  

Strategier på kort och lång sikt för att hantera arbetskraftsbristen    

Länets arbetsgivare är bekymrade över kompetensförsörjningen. Det saknas buss- 

och lastbilschaufförer, ingenjörer, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, CNC-

operatörer och mängder av andra yrken. På kort sikt behöver arbetsgivarna själva och 

i samarbete med andra samhällsaktörer hitta sätt att avlasta befintlig personal. Det 

kan handla om att sänka kraven på utbildning och erfarenhet eller att bättre utnyttja 

digitaliseringens möjligheter, men det krävs nytänkande och samarbete för att 

hantera den mest akuta bristen på arbetskraft. 

På längre sikt behöver utbildningsnivån i länet höjas och behovet av 

kompetensutveckling, vidareutbildning och omskolning tillgodoses.  

Höj utbildningsnivån och utöka möjligheterna till livslångt lärande 

Gävleborgs län har störst andel elever som går ut grundskolan utan godkända betyg i 

alla ämnen, lägre övergång till högskoleförberedande program på gymnasiet och 

lägre andel högskoleutbildade än riket.  

Arbetslösheten minskar drastiskt genom gymnasieutbildning och ännu mer med 

eftergymnasial utbildning. Här behöver olika samhällsaktörer samverka för att förmå 

fler att utbilda sig. Bland inskrivna arbetslösa som är utrikes födda saknar exempelvis 

60 procent gymnasieutbildning. Nästan en fjärdedel av de inskrivna arbetslösa är 

dock födda i Sverige, har gymnasieutbildning och saknar funktionsnedsättning. Där 

är möjligheterna till vidareutbildning eller ny utbildning viktiga för att komma in på 

arbetsmarknaden.  

  

                                                           
3 Samma person kan ingå i flera grupper. Exempelvis ingår många utrikes födda också i gruppen med högst 
förgymnasial utbildning.  
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2 Konjunkturläget i Gävleborgs län 

Konjunkturen är stark. I världen beräknas BNP öka med 3,9 procent i år och nästan 

lika mycket nästa år. Under 2017 var den globala tillväxten den högsta på sex år. I 

stora delar av världsekonomin har tillväxten i industriproduktionen tagit fart, inte 

minst i OECD-länderna. Även i EU är tillväxten starkare än den varit efter 

finanskrisen.  

Läget i omvärlden är osäkert med konflikthärdar och handelspolitik som kan 

utvecklas på olika sätt.   

Det finns tecken på kapacitetsbegränsningar i den globala produktionen. Samtidigt är 

bristen på arbetskraft alltmer påtaglig. Det leder till att investeringar blir en allt 

viktigare global tillväxtmotor.  

Konjunkturinstitutet konstaterar att uppgången i omvärlden driver på den svenska 

exporten vilket leder till att högkonjunkturen i Sverige förstärks. Det höga 

kapacitetsutnyttjandet innebär att näringslivets investeringar ökar snabbt, medan 

exempelvis bostadsinvesteringarna planar ut. Företagens svar i 

Konjunkturbarometern indikerar att optimismen är fortsatt stor i svenskt näringsliv. 

En liten nedgång kan dock noteras i en del branscher de senaste månaderna.4 Även 

Riksbankens företagsundersökning stärker intrycket av en stark konjunktur bland 

industriföretagen, men en större osäkerhet bland byggföretag.5  

De prognosintervjuer som Arbetsförmedlingen genomfört under våren bekräftar 

bilden av ett gynnsamt konjunkturläge i landet och i Gävleborgs län. Industrin, 

byggsektorn och stora delar av privata tjänster går riktigt bra i länet. Förväntningarna 

på ökad efterfrågan är fortsatt höga, trots att efterfrågan redan har ökat under flera 

års tid.   

2.1 Efterfrågan fortsatt över det normala 

Efterfrågeindikatorn i länet ligger för tredje året i rad starkare än normalt. I 

diagrammet på nästa sida visar index 100 det historiska genomsnittet för länet. 

Förväntningarna brukar vara starkare på vården än på hösten i näringslivet. I 

diagrammet är värdena säsongsrensade.  

Högst förväntningar på ökad efterfrågan finns inom information och 

kommunikation.  

                                                           
4 Konjunkturinstitutet (2018), https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2018-03-
27-konjunkturen-forstarks-och-toppar-2019.html 
5 Riksbanken (2018), 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/foretagsundersokning/svenska/2018/riksbankens-
foretagsundersokning-den-goda-konjunkturen-haller-i-sig 
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Kapacitetsutnyttjandet är fortsatt högt och bristen på arbetskraft hög samtidigt som 

länet har fortsatt högst arbetslöshet i landet.  

Antalet lediga platser under årets första fyra månader har minskat något jämfört med 

motsvarande period förra året. Flest lediga platser finns inom vård och omsorg samt 

inom företagstjänster. Antalet varsel var fler under årets första fyra månader än vad 

de var samma period förra året. Flertalet varsel rörde offentlig sektor.  
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3 Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 

Det goda konjunkturläget, förväntningarna på ökad efterfrågan och 

rekryteringsplanerna hos företagen tyder på en fortsatt gynnsam utveckling för såväl 

landet som länet under resten av 2018 och under 2019.  

3.1 Antalet sysselsatta ökar 

Arbetsförmedlingens senaste sysselsättningsprognoser för Gävleborgs län har varit 

försiktigt positiva. Med många nyanlända hösten 2015 och en i jämförelse med riket 

låg utbildningsnivå i länet har det inte funnits underlag för att göra mer än 

blygsamma prognoser över sysselsättningsutvecklingen. Utfallet till och med 2016 

visar dock en mer markant positiv utveckling än vad Arbetsförmedlingen förutspått.  

 

Sysselsättningen beräknas öka med 1 000 personer mellan slutet av 2017 och slutet 

av 2018 och därefter med ytterligare 600 personer till utgången av 2019. I procent 

innebär det en ökning med 0,8 procent 2018 och med 0,5 procent 2019. Bristen på 

utbildad arbetskraft begränsar sysselsättningsökningen.  

3.2 Arbetslösheten minskar 

Arbetslösheten i länet förutspåddes i vårprognosen 2017 att öka redan i slutet av 

2017. Ett växande antal nyanlända beräknades få uppehållstillstånd och därmed 

skrivas in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i länet. Facit blev att 

arbetslösheten fortsatte minska. Högkonjunkturen bestod, antalet nyanlända som 

skrevs in som arbetssökande blev inte fullt så stort som befarat och länets kommuner 
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har tagit emot många nyanlända i så kallade extratjänster. Sammantaget innebar det 

att arbetslösheten har fortsatt sjunka för varje månad. Våren 2018 är prognosen att 

arbetslösheten fortsätter att minska under hela prognosperioden 2018 och 2019. 

  

En bidragande orsak till länets sjunkande arbetslöshet är extratjänsterna inom främst 

kommunal regi. Extratjänsterna får pågå i högst två år och kombineras ofta med 

studier. Förhoppningen är att de ska leda till att långtidsarbetslösa och nyanlända ska 

få in en fot på arbetsmarknaden, skaffa sig yrkeserfarenhet och lära sig det svenska 

språket. Det finns också en förväntan om att åtminstone en del av de personer som 

haft extratjänster ska bli erbjudna tillsvidaretjänster inom kommunerna och därmed 

kunna täcka upp för de stora pensionsavgångarna som pågår inom sektorn.  

Att extratjänsterna utgör en så stor del av förklaringen till den sjunkande 

arbetslösheten manar till viss försiktighet i prognosen framåt. Arbetslösheten antas 

fortsätta sjunka med 800 personer under 2018 och ytterligare 600 personer under 

2019. Under särskilt 2019 kommer dock en del av de som haft extratjänster att 

återvända till Arbetsförmedlingen som sökande.  

Den relativa arbetslösheten förväntas bli 9,7 procent i slutet av 2018 och 9,2 procent i 

slutet av 2019.6 

 

  

                                                           
6 Arbetslösheten är angiven med eftersläpning (tidigare prognoser har avsett utan eftersläpning) 
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3.3 Gävleborgs län och resten av Sverige 

Sysselsättningen förväntas öka i samtliga län år 2018 och 2019 och så även i 

Gävleborgs län. 

Gävleborg har länge haft landets högsta arbetslöshet. Strukturomvandlingen från 

traditionell tillverkningsindustri till en mer kunskapsintensiv arbetsmarknad, 

tillskott av arbetskraft med låg utbildningsnivå varav många utrikesfödda och en 

näringslivsstruktur med relativt låg andel ingångsjobb är bidragande orsaker. 

Skillnaderna i arbetslöshet varierar mellan olika kommuner i länet, se bilaga 3. 

Antalet äldre, yngre, utrikes- respektive inrikes födda och utbildningsnivå påverkar 

hur arbetslösheten ser ut, liksom möjligheterna att pendla.  

Att arbetslösheten sjunker mest bland ungdomar och utrikes födda är delvis en följd 

av att det inte längre finns en lika stor bas av mer erfaren arbetskraft eller av 

inskrivna sökande som är födda i Sverige. Den sjunkande arbetslösheten i de två 

grupperna är också följden av ett målmedvetet arbete med att få ut just dessa två 

grupper i arbete. Rådande högkonjunktur är givetvis gynnsam i det arbetet.  

 

  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   

Förväntad procentuell sysselsättnings- 
förändring (16–64 år) mellan kvartal 4 

2018 och kvartal 4 2019 

Inskrivna arbetslösa 16–64 år som 
andel av registerbaserad 
arbetskraft, prognos kvartal 4 2019 
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4 Efterfrågan på arbetskraft 

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Näringslivets positiva förväntningar 

avspeglar sig i planerna på att utöka personalstyrkan det närmaste året. Inom 

samtliga branscher räknar fler arbetsgivare med utökad personalstyrkan än de som 

tror att de kommer att minska. Information och kommunikation utmärker sig mest 

genom att majoriteten av intervjuade arbetsgivare planerar att utöka personalantalet 

det närmaste året.  

Mer än fyra av tio privata arbetsgivare och drygt var femte offentlig bedömer att 

personalstyrkan kommer att vara större om ett år än den är nu. I offentlig sektor 

bedömer samtidigt något fler arbetsgivare att antalet anställda kommer att minska, 

medan den andelen är väldigt låg i privat sektor.  

 

 

Kapacitetsutnyttjandet, det vill säga hur mycket företagen kan öka produktionen av 

varor och tjänster utan att behöva nyanställa, är fortsatt högt. Nära två tredjedelar av 

företagen i länet kan inte öka produktionen med mer än tio procent utan att 

nyanställa. Särskilt högt är kapacitetsutnyttjandet inom byggverksamhet samt företag 

inom vård och omsorg.  

Stora orderingångar till företagen, pensionsavgångar och minskande befolkning i 

arbetsför ålder skapar brist på arbetskraft i länet. Vårens prognosintervjuer har visat 

att den höga bristnivån blivit något av ett nytt normalläge för såväl företag som 

offentlig sektor. Arbetsgivarna upplever brist och oroar sig över 

kompetensförsörjningen, men har ändå lyckats hantera bristen under flera års tid. 

Ibland har effektiviseringar och renodling av arbetsuppgifter varit lösningen, andra 

gånger har man anställt personal med lägre kompetenskrav för att avlasta befintlig 
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personal där så är möjligt. Tydligt är att bristen inte uppfattas som fullt lika 

alarmerande som tidigare, även om den är fortsatt hög.  

Bristen på arbetskraft bekräftas av bland annat Företagarna7 som listar svårigheterna 

att finna lämplig arbetskraft som det främsta tillväxthindret. Även Svenskt Näringsliv 

lyfter problemet, senast i undersökningen Lokalt företagsklimat 2018. 

Var tredje privat arbetsgivare i vår undersökning har upplevt brist när de försökt att 

rekrytera. Bristen hanteras främst genom att sänka kraven på utbildning och 

erfarenhet. Inom information och kommunikation erbjöd arbetsgivare högre löner. 

 

Den mest påtagliga konsekvensen av brist på arbetskraft har varit att låta befintlig 

personal arbeta mera och att tacka nej till fler uppdrag. Andra konsekvenser har varit 

att minska produktion och service samt att hyra in personal från bemanningsföretag.  

Inom offentlig sektor är arbetskraftsbristen högre än i privat sektor, om än lägre än 

föregående tre säsonger. Nästan 60 procent av de offentliga arbetsgivarna har 

upplevt brist när de försökt rekrytera. Anläggningsboenden för nyanlända har lagts 

ned och till viss del frigjort arbetskraft till andra delar i samhället. Den extremt höga 

bristen på arbetskraft har också blivit mer av ”vardag” för de offentliga arbetsgivarna. 

Med lite längre tidshorisont är bristen fortsatt hög. Vårens intervjuer visar att särskilt 

mindre kommuner konkurrerar om arbetskraft genom att exempelvis erbjuda högre 

löner än grannkommunerna, möjlighet att arbeta på distans någon dag i veckan där 

detta är görbart eller att räkna restid som arbetstid. 

                                                           
7 Företagarna, Småföretagsbarometern 2017 Gävleborgs län 
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Inom offentlig sektor är bristen påtaglig inom skola, vård och omsorg, medan den är 

lägre inom statlig verksamhet. Även inom offentlig verksamhet sänktes kraven på 

utbildning och erfarenhet för att hantera bristen. Konsekvenserna blev att befintlig 

personal måste arbeta mer, följt av att kvaliteten i servicen försämrades. 

En förutsättning för att tillgodose arbetsgivarnas rekryteringsbehov och samtidigt 

minska arbetslösheten är en effektiv och fungerande matchning på arbetsmarknaden. 

Gävleborgs län har många arbetslösa samtidigt som företag och offentlig sektor 

behöver rekrytera. Problemen handlar om matcha de sökandes kompetens mot de 

kunskaper, färdigheter och egenskaper som arbetsgivarna efterfrågar.  

Många arbetsgivare påtalar behovet av anställda med körkort. Undersköterskor 

behöver köra bil mellan hemtjänstuppdragen och städare ta uppdrag utanför 

närmaste tätorten. Körkort och tillgång till bil behövs även i brist på kollektivtrafik. 

Nästan alla arbetsgivare förutsätter att de sökande har en fullständig 

gymnasieutbildning. Arbetslösheten bland länets ungdomar med gymnasieutbildning 

är 10,3 procent och bland ungdomar som saknar gymnasieutbildning 38 procent. Att 

fullfölja en gymnasieutbildning är oerhört viktigt för att få ett arbete. 

I avsaknad av utbildning och körkort blir mjuka kompetenser ännu viktigare. Vad det 

är varierar med arbete. Arbetsgivarna söker personer som har driv, serviceanda och 

som passar in i arbetslaget. Många tar upp en positiv inställning till arbetet och vilja 

att vara på jobbet som viktigast. Vissa arbetsgivare uttrycker att de gärna anställer 

bara de hittar personer som verkligen vill jobba.   
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5 Näringsgrenar 

Flest sysselsatta i länet finns inom vård och omsorg, sociala tjänster samt inom 

tillverkningsindustrin.  

Som beskrivits i tidigare avsnitt ser näringslivet positivt på utvecklingen av 

efterfrågan på varor och tjänster. Det gäller både det närmaste halvåret och året. 

Samtidigt är bristen på arbetskraft påtaglig inom många områden.  

Inom offentlig verksamhet räknar arbetsgivarna med en ökad efterfrågan inom statlig 

och landstingskommunal/regional verksamhet, medan man inom den kommunala 

verksamheten ser en ytterst liten efterfrågeökning det närmaste året. Att döma av 

intervjusvaren ser det till och med ut att kunna bli en minskning inom vård och 

omsorg samt övrig kommunal, främst till följd av budgetskäl.  Å andra sidan vittnar 

den ökande andelen barn och äldre om fortsatta och ökande behov inom utbildning, 

vård och omsorg. 

5.1 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk är en liten näringsgren 

jämfört med andra branscher i länet, men av 

stor betydelse i vissa av länets kommuner. Högst 

andel sysselsatta i branschen har Nordanstigs 

kommun och lägst andel har Gävle kommun. 

Åtta av länets kommuner har en större andel 

sysselsatta i branschen än vad riket som helhet 

har.  

Nästan fyra femtedelar av länet täcks av skog. Ungefär 45 procent ägs av 

familjeskogsbrukare, medan skogsbruken äger resterande areal.  

Antalet förvärvsarbetande i åldern 16–64 år var 2 700 personer år 2016. Av dessa var 

knappt en femtedel kvinnor. Under de senaste åren har antalet äldre ökat markant i 

branschen. Där återfinns skogsägarna, som står inför generationsväxling. 

Förväntningar på ökad efterfrågan är höga på såväl ett halvårs som ett års sikt. 

Kapacitetsutnyttjandet är högt. Drygt 70 procent av företagen kan öka produktionen 

med högst fem procent utan att nyanställa.  

Lite mer än en fjärdedel av intervjuade företag har upplevt brist på arbetskraft när de 

försökt rekrytera. Det är en lägre andel än närmaste föregående säsonger. På några få 

års sikt finns dock farhågor om att bristen kommer att tillta, eftersom allt fler äldre 

ska ersättas av yngre. Alltför få studenter kommer ut från naturbruksgymnasium för 

att kunna kompensera för pensionsavgångarna. En del elever är inflyttade till länet 

enkom för att gå naturbruksgymnasium och lämnar länet efter fullföljda studier. I 

brist på personal har företag anställt arbetskraft från Polen och andra öststater.  

Oförändrad sysselsättning 

Högt kapacitetsutnyttjande 

Svårt ersättningsrekrytera 

för pensionsavgångar 
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Det saknas framförallt förare av olika slag. Maskinerna blir alltmer avancerade och 

företagen ser helst förare med både utbildning på de dyra maskinerna och erfarenhet. 

När det gäller skogsarbetare gäller att de ska ha grönt kort och dessutom en snabbhet 

och självständighet i utförandet som krävs när jobben ska utföras på ackord. Det 

finns en tillströmning med utrikesfödda som på sikt kan fylla de brister som finns. 

Arbetsförmedlingen har ett samarbete med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för att 

få in utrikesfödda i branschen.  

Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk bedöms bli oförändrad. Det minskade 

expansionsutrymmet och stark efterfrågan talar för en sysselsättningsökning, medan 

pensionsavgångar och brist på arbetskraft talar emot det.  

5.2 Industri 

Industrin är betydelsefull i länet. I Hofors, Ovanåkers och 

Sandvikens kommuner arbetar närmare 40 procent av de 

sysselsatta inom industrin. Totalt i länet arbetade drygt 

20 400 personer inom industrin år 2016, en minskning 

med cirka 300 jämfört med året innan. Finanskrisen slog 

hårt mot länets industrisektor och medförde att antalet 

sysselsatta sedan dess minskat med ungefär 7 000 

personer.  

 

Branschen är starkt könssegregerad med endast en femtedel kvinnor bland de 

sysselsatta.  

Industrin i länet går för fullt. De positiva förväntningar som fanns på ökad 

efterfrågan inom industrin i höstas har uppfyllts och inför kommande halvår är 

Starkt förväntningsläge 

Ökad sysselsättning 

Oro för  kompetens-
försörjningen 
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förväntningarna högre än på flera år. Även på ett års sikt är förväntningsläget gott. 

Samtidigt ser många att efterfrågan planar ut, dock på en hög nivå.  

 

Sex av tio arbetsgivare kan öka produktionen med högst tio procent utan att 

nyanställa. 

Nästan hälften av de intervjuade arbetsgivarna tror att personalstyrkan kommer att 

öka det närmaste året. Den andra hälften tror att antalet anställda kommer att vara 

oförändrat. För att effektivisera produktionen investerar många företag i maskiner.  

Även om var femte arbetsgivare upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret har 

de flesta lyckats klara rekryteringen ändå. Arbetsgivarna oroar sig dock för 

kompetensförsörjningen i branschen.  

Ingenjörer, civilingenjörer, forskare och utvecklare, personer till chefsbefattningar, 

strategiska inköpare och ekonomer är några exempel på yrkesgrupper som 

arbetsgivarna upplever brist på. Även mekaniker, operatörer, montörer och CNC-

operatörer saknas. Arbetsgivarna ser gärna att en person kan utföra flera typer av 

arbeten, exempelvis mekaniker med kunskaper inom el.  

Bristen på arbetskraft har inneburit att arbetsgivarna sänkt kraven på dem de 

anställer. Gymnasieutbildning är dock ofta ett minimikrav, även om enstaka företag 

har gjort undantag även från det kravet. Vissa arbetsgivare har sänkt kraven på 

kunskaper i svenska. Vid enklare yrken finns företag som lärt upp personalen. En 

förutsättning för det är vilja och driv hos dem som anställs.  

Företagens anställningsplaner och det goda efterfrågeläget innebär att 

sysselsättningen antas öka under 2018 och 2019.  
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5.3 Byggverksamhet 

Antalet sysselsatta i byggbranschen var närmare 10 300 

personer år 2016, vilket är hundratalet fler än året 

dessförinnan. Branschen är större än genomsnittet i såväl 

riket som fem av länets kommuner, sett till andelen 

sysselsatta.  

 

Byggbranschen domineras av män. Endast strax över sju procent av de sysselsatta i 

branschen är kvinnor.  

Framtidstron är fortsatt stark hos länets byggföretag. Den oro som märkts i 

storstadsregionerna har inte i samma utsträckning drabbat Gävleborgs län och 

förväntningsläget är också högre än genomsnittet för riket. I intervjuerna har 

framkommit att företagen knappt märkt av någon vintersäsong över huvud taget. 

Företagen har en bra orderstock och upplever brist på i princip alla yrkeskategorier. 

Villa- och fritidsbyggandet är fortfarande påtagligt och ökande. Därutöver pågår 

anläggningsarbeten. Sveriges byggindustrier prognosticerar en mindre nedgång i 

länets bostadsbyggande, men en svag uppgång i lokaler och anläggningar.8 

                                                           
8 Sveriges byggindustrier (2018), Regionala byggprognoser 2018-03-22 
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Även om många arbetsgivare lyfter arbetskraftsbristen som ett problem, visar vårens 

prognosintervjuer att bristen inte upplevs ha varit lika stor som de närmast 

föregående säsongerna. Fler byggföretag hittar personal på egen hand. En del 

arbetsgivare anställer byggarbetare med egna företag från andra länder för att klara 

av de uppdrag de har. Många företag tackar nej till nya uppdrag och sänker kraven på 

personal. En ännu inte uttömd resurs av arbetskraft finns i gruppen nyanlända, där 

valideringar är på gång inom olika yrken. Arbetsförmedlingen bygger på 

kompetensen med att ge dessa personer yrkessvenska. Möjligheterna och viljan att ta 

emot lärlingar varierar mellan arbetsgivarna.  

Den goda konjunkturen med fortsatt bostads- och fritidshusbyggande, pågående och 

planerade anläggningsarbeten samt företagens anställningsplaner gör att 

sysselsättningen i branschen antas öka under 2018 och 2019. Ökningen begränsas 

dock starkt av bristen på arbetskraft.  
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5.4 Privata tjänster 

Till näringsgrenen privata tjänster hör handel, hotell 

och restaurang, personliga och kulturella tjänster, 

transport och magasinering, information och 

kommunikation samt finansiell verksamhet och före-

tagstjänster. Antalet sysselsatta inom privata tjänster 

uppgick till närmare 41 000 personer i länet, några 

hundra fler än året dessförinnan. Jämfört med riket är 

branschen förhållandevis liten i länet. Samtliga länets 

kommuner har en lägre andel sysselsatta inom privata 

tjänster än vad genomsnittet för riket är. Antalet 

sysselsatta inom privata tjänster är dock nästan lika 

många som inom offentliga tjänster i Gävleborgs län. 

Störst bland de privata tjänsterna är handel samt finansiell verksamhet och 

företagstjänster.   

 

Privata tjänster erbjuder många ingångsjobb, till exempel försäljare, servitörer, 

restaurang- och kafébiträden och städpersonal. Personalomsättningen är hög, vilket 

medför att det ofta finns ett stort antal lediga platser. Samtidigt är konkurrensen om 

jobben hård eftersom många kan söka dem. Ett flertal tjänster i branschen avser 

deltidsarbeten. Andra arbeten inom privata tjänster kräver längre utbildning.  

Förväntningarna på ökad efterfrågan är fortsatt goda och ungefär i samma nivå som 

föregående två intervjuundersökningar. I vårens intervjuarbete utmärkte sig särskilt 

delbranschen information och kommunikation med att ha riktigt höga förväntningar 

på ökad efterfrågan framöver.  

Förväntningsläge 

fortsatt över det 

normala 

Ökad sysselsättning 

Stark oro för 

arbetskraftsbrist inom 

vissa delbranscher 
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Antalet sysselsatta inom privata tjänster förväntas öka under prognosperioden. Oron 

för arbetskraftsbrist är dock hög bland arbetsgivarna. Många arbetsgivare inom 

exempelvis handel, städverksamhet samt omsorgstjänster, söker personal med 

körkort.  

 

Information och kommunikation 

Drygt 2 000 personer arbetar inom information och kommunikation, varav 30 

procent är kvinnor.  

Förväntningarna på ökad efterfrågan är mycket höga, särskilt inom IT-sektorn. Ingen 

av de intervjuade arbetsgivarna tror att efterfrågan kommer att minska, några få tror 

att den redan höga efterfrågan kommer att förbli oförändrad, medan de flesta 

intervjuade arbetsgivare inom branschen tror på en ökad efterfrågan de närmaste sex 

månaderna.  

Drygt sex av tio arbetsgivare kan öka produktionen med högst tio procent utan att 

nyanställa. Bristen på utbildad arbetskraft är stor och har ökat. Totalt 70 procent av 

intervjuade arbetsgivare inom området har upplevt brist på arbetskraft när de försökt 

rekrytera. Såväl privata som offentliga arbetsgivare har behov av utbildad personal 

inom IT.  

För att kunna rekrytera har företagen sänkt kraven på främst utbildning och 

erfarenhet. Högskolekompetens är ofta ett krav hos större aktörer i branschen, 

medan mindre arbetsgivare ofta kan tänka sig anställa personer med lägre 

utbildning, men vilja att lära. Det kan bero på att de en del av de mindre företagen 

arbetar mer lokalt och med mindre och inte lika komplicerade uppdrag. 

Konsekvenserna av arbetskraftsbristen är att befintlig personal måste arbeta mera, 

att man tackar nej till ordrar, men även att personal hyrs in från bemanningsföretag.  
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I en omvärldsrapport från Arbetsförmedlingen9 konstateras att utbildning och 

kompetensutvecklingsinsatser är avgörande för möjligheter till omställning och 

etablering på en framtida arbetsmarknad där digitalisering och ny teknik kommer att 

förändra både sammansättningen av yrken och innehållet i olika yrken. 

Handel 

Handeln är den största delbranschen i länet bland de privata tjänsterna. Totalt 

arbetar ungefär 12 000 personer inom handeln, varav 450 är över 65 år. Antalet 

sysselsatta i har ökat marginellt de senaste åren. Könsfördelningen inom handeln är 

jämn.  

De höga förväntningarna i höstens prognos har till stor del infriats. Inför kommande 

halvår och år är förväntningarna på ökad efterfrågan fortsatt goda, men inte lika höga 

som de varit de närmast föregående prognosperioderna. I Arbetsförmedlingens 

prognosintervjuer ingår endast arbetsgivare med minst fem anställda, något som 

påverkar svaren kring förväntningar. Småföretagare har troligen mer dämpade 

förväntningar och är också mer sårbara för exempelvis ökad internethandel. Svensk 

Handel konstaterar i sin rapport10 att konkurrensen inom handel är hård och att 

marginalerna pressas. Under 2017 stod e-handeln för hela tillväxten i 

sällanköpshandeln i Sverige, från att två år tidigare ha stått för endast en fjärdedel. 

Var sjunde butik inom mode och var sjätte inom sport har försvunnit sedan 2011. 

Bristen på arbetskraft är inte särskilt hög, endast var femte arbetsgivare uppger sig ha 

haft svårigheter att rekrytera personal. Det finns också relativt många inskrivna 

sökande hos länets arbetsförmedlingar. Många företag uppger att de har tillräckligt 

antal sökande när de söker personal, men att de sökande inte alltid svarar mot de krav 

arbetsgivaren har. Företagen söker personal som har körkort, erfarenhet eller 

specialkunskaper (inom fackhandeln) och som har mjuka kompetenser i form av 

kundbemötande och initiativtagande.  

Finansiell verksamhet och företagstjänster 

Delbranschen tillhör de största bland privata tjänster i länet och sysselsätter ungefär 

12 800 personer. I området ingår också försäkrings- och fastighetsverksamhet. Störst är 

företagstjänster med omkring 10 000 sysselsatta. Ungefär 44 procent av de 

sysselsatta i branschen är kvinnor.  

Förväntningarna på ökad efterfrågan är goda och till och med högre än de varit de 

senaste åren. Kapacitetsutnyttjandet är högt i och med att hälften av arbetsgivarna 

kan öka produktionen med högst fem procent utan att nyanställa.  

En tredjedel av arbetsgivarna har upplevt brist på arbetskraft när de försökt 

rekrytera. De svårigheter att hitta arbetskraft som intervjuade arbetsgivare lyft är 

bland annat maskinställare och maskinoperatörer, anläggningsmaskinförare och 

kundtjänstpersonal, liksom säljare. 

                                                           
9 Arbetsförmedlingen: Omvärldsrapport 2017 - Arbetsmarknad och digitalisering  
10 Svensk Handel: Det stora detaljhandelsskiftet 2018 



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 
Gävleborgs län 

 

 
 
 
 
 

22 
 

Det råder brist på städare med körkort, medan det finns tillräckligt med städare utan 

körkort. När det gäller administratörer ser arbetsgivarna behov av personal som kan 

lite av varje, det vill säga såväl redovisning som personal- och lönehantering. Det 

finns också ett stort behov av vårdadministratörer (se vidare under Offentliga 

tjänster).  

Transport 

Ungefär 5 500 personer arbetar i länets transportsektor. Därutöver tillkommer 380 

personer som är 65 år eller äldre. Bristen på arbetskraft är påtaglig och äldre förare 

en förutsättning för att kunna klara uppdragen. Transportsektorn hänger tätt 

samman med andra branscher som bygg och handel och högkonjunkturen medför att 

efterfrågan på transportbranschens tjänster hela tiden ökar. Kapacitetsutnyttjandet, 

ser dock inte ut att vara lika högt som i höstens prognos. En tredjedel av 

arbetsgivarna kan öka produktionen med upp till tio procent utan att nyanställa.  

Hälften av företagen har upplevt brist då de försökt rekrytera, samma andel som i 

höstens prognos och marginellt lägre än föregående vår.  Många uppger att de inte 

lyckats rekrytera eller att det tagit längre tid än normalt. Andra konsekvenser har 

varit att sänka kraven på erfarenhet, utbildning och social kompetens.  

Lastbilschaufförer, följt av busschaufförer, är de största bristyrkena. I län som 

Gävleborg krävs full behörighet hos förarna, eftersom transporterna är så blandade, 

medan det i storstadsområden kan fungera med enbart c-behörighet och då arbeta 

med endast distribution.  För att klara sommarhalvåret i länet kommer förare under 

utbildning och med c-behörighet att anställas som avlastning för ordinarie förare när 

det gäller just distributionsuppdrag. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 

(TYA) räknar med ett behov om 50 000 nya yrkesförare (lastbil) i Sverige de 

närmaste tio åren. 

Bristen på förare riskerar leda till inskränkningar av transporter och på sikt till 

konkurser. Bristen leder också till att utländska åkerier med mer tveksamma 

anställningsvillkor för sina förare anlitas i allt högre grad. Det sker redan i dag när 

stora svenska företag väljer den billigaste transporten, vilket ofta är utländska 

företag. En lagändring om beställaransvar är dock på gång.  

Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster 

Antalet sysselsatta inom hotell- och restaurang är drygt 4100 personer, medan det 

inom personliga och kulturella tjänster arbetar drygt 4900 personer i länet. Antalet 

sysselsatta ökar kontinuerligt, särskilt inom hotell- och restaurang. Könsfördelningen 

är relativt jämn med omkring 40 procent män.  

Högkonjunktur och hög sysselsättning i samhället innebär att fler har råd att äta på 

restaurang och bo på hotell samt anlita frisörer, nageltekniker och personliga tränare. 

Förväntningarna på ökad efterfrågan är fortsatt positiva. På hotell- och 

restaurangsidan ser efterfrågan ut ungefär som våren 2017, med drygt fyra av tio 

arbetsgivare som tror på ökad efterfrågan och endast någon tror på minskad 

efterfrågan. Inom personliga och kulturella tjänster är det tydligt att en större andel 
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arbetsgivare bedömer efterfrågan som oförändrat hög, medan färre än tidigare tror 

att efterfrågan kommer att öka ännu mer. Endast någon enstaka arbetsgivare 

bedömer att efterfrågan kommer att minska.  

Var tredje arbetsgivare inom hotell och restaurang och var fjärde inom personliga och 

kulturella tjänster har upplevt brist på arbetskraft när det försökt att rekrytera. Det 

råder brist på exempelvis erfarna kockar som kan laga à la carte, i viss mån på 

pizzabagare, på köksbiträden med erfarenhet och mjuka kompetenser som 

serviceanda och initiativförmåga, servitörer, lastbilschaufförer och frisörer.  

Offentliga tjänster 

Närmare 45 000 personer arbetade inom 

offentliga tjänster år 2016, vilket var ungefär 

1700 personer fler än året innan. Därutöver 

arbetade närmare 2 000 personer som var 65 

år eller äldre, bland annat inom 

utbildningsväsendet. En bidragande orsak till 

den relativt kraftiga ökningen av antal 

sysselsatta var de många asylsökande som kom 

år 2015. Totalt arbetar 37 procent av länets sysselsatta inom offentliga tjänster.  

 

Könsfördelningen är ojämn med mindre än en fjärdedel män bland de sysselsatta 

inom offentlig sektor. 

Efterfrågan på offentliga tjänster bedöms öka något inom barnomsorg och utbildning 

samt inom landstingsverksamhet, men minska inom vård och omsorg och annan 

kommunal verksamhet. Efterfrågan inom offentlig verksamhet speglar inte alltid de 

behov befolkningen upplever sig ha, utan påverkas i hög grad av budget-

Budget och befolknings-

utveckling påverkar efterfrågan 

Oförändrad sysselsättning 

Stor brist på arbetskraft 
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förutsättningarna inom kommunerna. Befolkningsökningen bland barn och äldre 

indikerar större behov av utbildning, vård och omsorg. Å andra sidan har många 

asylboenden stängts och personal frigjorts sedan 2016.  

Särskilt mindre kommuner i länet vittnar om svårigheter att rekrytera välutbildad 

personal som socionomer eller handläggare, utredare och chefer. Kommunerna 

försöker attrahera arbetskraft på olika sätt, bland annat genom att erbjuda möjlighet 

att arbeta på distans någon dag i veckan eller att få räkna del av pendlingstiden som 

arbetstid. Det finns också små kommuner som för vissa tjänster erbjuder högre löner 

än närliggande större kommuner.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanfattar i sin senaste 

ekonomirapport11 framtidens utmaningar som att klara kompetensförsörjningen 

samt välfärdens kvalitet och finansiering. SKL konstaterar bland annat att 

välfärdsverksamheterna bättre behöver tillvarata teknikens och digitaliseringens 

möjligheter, men också att kommuner, landsting och regioner kan samarbeta mer för 

att hålla nere kostnaderna. 

Sammantaget bedöms antalet sysselsatta i offentlig sektor förbli ganska oförändrat 

under 2018 och 2019. 

Barnomsorg och utbildningsverksamhet 

Efterfrågan inom barnomsorg och skola väntas fortsätta öka något den närmaste 

tiden, trots att många asylboenden stängt. Nedgången i antal barn inom skolan har 

inte blivit så omfattande som många trodde när boendena lades ned.   

Bristen på arbetskraft är fortsatt stor. Det saknas hundratals behöriga lärare i länet. I 

avsaknad av förskollärare tar vissa kommuner in barnskötare för att klara av 

uppdraget. Bristen på behöriga lärare hanteras genom dels äldre lärare som fortsätter 

att arbeta deltid eller på timmar även efter pensionsålder, dels obehöriga lärare, som 

i vissa kommuner får läsa in lärarbehörighet parallellt med att de arbetar.  

Även inom vuxenutbildningen saknas lärare. För att hantera den bristen håller man 

till exempel fler distansutbildningar samt samverkar med gymnasieskolan så att 

lärare kan arbeta inom båda verksamheterna. SFI-lärare är särskilt svårrekryterade, 

liksom yrkeslärare.  

Studie- och yrkesvägledare är ytterligare en viktig grupp där bristen på personal är 

påtaglig.  

Vård och omsorg 

Vårens prognosintervjuer visar att arbetsgivare inom vård och omsorg tror på en 

minskad efterfrågan kommande halvår och år. En bidragande orsak till detta är att 

HVB-hem stängt ner och behovet kring nyanlända, främst ensamkommande 

ungdomar, har minskat. En annan anledning är budgetläget i kommunerna. 

                                                           
11 SKL, Ekonomirapporten, maj 2018 – Om kommunernas och landstingens ekonomi  
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Ytterligare en orsak kan vara att privata huvudmän tagit över mer av verksamheten. 

Inom privat sektor bedöms efterfrågan på vård och omsorg öka det närmaste året. 

Lika stor andel arbetsgivare (närmare 80 procent) som i höstas har upplevt brist på 

arbetskraft när de försökt att rekrytera. Samtidigt uppges antalet platser med brist 

vara betydligt färre än i höstas. Undersköterskor är det största bristyrket inom vård 

och omsorg, men antalet platser där det saknas undersköterskor är lägre än i höstas. 

En orsak till detta kan vara att arbetsgivarna hanterat bristen med hjälp av 

vårdbiträden, ett annat är budgetskäl. Ett annat påtagligt bristyrke är 

socialsekreterare.  

Sjukhus, slutenvårdskliniker och primärvård 

Efterfrågan på tjänster inom sjukhus och slutenvårdskliniker bedöms som 

oförändrad och inom primärvård som ökande. Bristen på arbetskraft är fortsatt hög. 

Det saknas bland annat läkare, såväl AT-läkare inom primärvården som specialister 

med olika inriktningar vid lasarett och slutenvårdskliniker. Det råder brist på både 

grund- och specialistutbildade sjuksköterskor samt på undersköterskor och 

vårdadministratörer.  

Statlig verksamhet 

Efterfrågan på den statliga verksamheten bedöms av de flesta arbetsgivare inom 

sektorn öka eller förbli oförändrad inom närmaste tiden. Migrationsverket har dragit 

ned på verksamheten, medan andra myndigheter utökar sin verksamhet i länet.  

Bristen på arbetskraft är inte lika påtaglig i statlig verksamhet som inom övrig 

offentlig verksamhet. Knappt var femte arbetsgivare har upplevt brist vid rekrytering. 

Den brist som finns handlar om bland annat lantmätare, mjukvaru- och 

systemutvecklare, systemadministratörer, utredare samt HR-specialister.  
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6 Befolkning och arbetskraft 

Utbudet av arbetskraft består av den del av befolkningen som kan och vill arbeta. 

Dessa kan i sin tur delas upp i de som har ett arbete och de som inte har ett arbete. 

Gruppen som inte har ett arbete är en outnyttjad arbetskraft. Till den outnyttjade 

arbetskraften hör inskrivna arbetslösa på länets arbetsförmedlingar. 

Arbetskraftsutbudet följer normalt konjunkturläget, vilket innebär att fler personer 

söker sig till arbetsmarknaden när det är högkonjunktur. 

Vid sidan av konjunkturläget påverkas arbetskraftsutbudet i länet framför av 

befolkningsutvecklingen och då särskilt av antalet personer i yrkesaktiv ålder. Vidare 

påverkar pendlingen in och ut ur länet arbetskraftens storlek, liksom sjukskrivningar 

och ohälsa i samhället samt hur många som studerar.  

6.1 Länets befolkning ökar 

Antalet invånare i Gävleborgs län ökade med drygt 1 000 personer under 2017. 

Länets invånare uppgick i slutet av året till drygt 285 600 personer. Befolkningen har 

ökat kontinuerligt sedan 2009. Mellan 2014 och 2017 ökade befolkningen med 

nästan 4 000 personer till följd av invandring från andra länder.  

Sett över längre tidsperiod är dock befolkningsutvecklingen i länet negativ, med ett 

minskat antal personer i arbetsför ålder och ökning av främst antalet äldre. Den enda 

kommun i länet som går mot strömmen under en längre tidsperiod är Gävle där såväl 

befolkningen i arbetsför ålder som barn och äldre ökar (se bilaga 4).  

6.2 Arbetskraften ökar något 

Arbetskraften består av alla som kan arbeta, oavsett ålder. Arbetsförmedlingen gör 

dock prognos över dem som är i åldern 16–64 år och är antingen sysselsatta eller 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen, det vi kallar den registerbaserade arbetskraften. 

År 2016 och 2017 bestod den registerbaserade arbetskraften av i medeltal cirka 

136 000 personer. Den antas öka något under 2018 och 2019. Arbetslösheten har 

minskat och sysselsättningen ökat, en utveckling som antas fortsätta under 2018 och 

2019, om än inte i samma omfattning som tidigare. 

6.3 Pendling till och från länet 

Arbetspendlingen, såväl in till som ut från länet, har ökat under den senaste 

tioårsperioden. Utpendlingen från länet till andra län är större och har ökat mer än 

vad inpendlingen till länet har gjort. Under 2016 reste drygt 7 700 personer in till 

länet från andra län. Närmare 3 000 av dessa, motsvarande 38 procent av 

inpendlarna, kom från Uppsala län, följt av Stockholms, Dalarnas och 

Västernorrlands län.  
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Ut från Gävleborgs län pendlade närmare 10 200 personer, varav flest (drygt 3 200 

personer) till Stockholms län, följt av Uppsala, Dalarnas och Västernorrlands län.   

Närmare 17 000 personer pendlar inom länet. Mer än hälften av dessa reser mellan 

Gävle och Sandviken och vice versa.  

En betydande del av de förvärvsarbetande i länet är följaktligen beroende av goda 

kommunikationer med en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik inom länet samt 

till och från länet.  

6.4 Utanför arbetskraften 

Studerande 

Färre studerande ger ett tillskott till arbetskraften. I länet har det eftergymnasiala 

studiedeltagandet minskat med 13 procent eller cirka 1 000 personer mellan 2010 

och 2016 och troligen mer efter det. Antalet sökande till landets högskolor har 

minskat även våren 2018. Den huvudsakliga förklaringen till detta är rådande 

högkonjunktur. Fler unga söker sig till arbetslivet i högkonjunktur och omvänt, direkt 

till studier vid lågkonjunktur.12 Även Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet har 

drabbats av trenden med färre sökande.  

Övergångsfrekvensen från gymnasieskolan till högre studier är bland de lägre i 

landet. Vid 24 års ålder, det vill säga ungefär fem år efter studentexamen, har 39 

procent av gymnasiestudenterna påbörjat högskolestudier. Motsvarande andel för 

riket är nästan 44 procent. Kvinnor har högre övergångsfrekvens än män i samtliga 

län.  

Skillnader i övergångsfrekvens beror bland annat på utbildningsnivån bland 

invånarna i aktuell kommun. I kommuner där en hög andel av invånarna har 

eftergymnasial utbildning kan en högre andel ungdomar förväntas börja studera.13 I 

Gävleborgs län är utbildningsnivån generellt låg.  

Övergångsfrekvensen hänger delvis ihop med närheten till ett lärosäte. Närheten till 

Högskolan i Gävle samt för norra Hälsingland till Mittuniversitetet bör därför bidra 

till att göra övergångsfrekvensen högre än den annars skulle ha varit i länet. Av de 

unga i länet som för första gången började vid en högskola, var Högskolan i Gävle det 

lärosäte som flest (36 procent) sökte sig till. Omvänt hämtar högskolan en tredjedel 

av sina studenter från det egna länet.   

Gävle och Sandvikens kommuner har högst övergångsfrekvens till högre studier. 

Gävle har också högst andel högutbildade av länets kommuner och dessutom en 

omedelbar närhet till högskola.  

  

                                                           
12 Se t ex UHR rapport https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2018/antagning-till-hogre-
utbildning-hostterminen-2018---statistik-i-samband-....pdf  
13 Se t ex UKÄ:s årsrapport 2017 

https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2018/antagning-till-hogre-utbildning-hostterminen-2018---statistik-i-samband-....pdf
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2018/antagning-till-hogre-utbildning-hostterminen-2018---statistik-i-samband-....pdf


Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 
Gävleborgs län 

 

 
 
 
 
 

28 
 

Ohälsotalet minskar 

Länet har ett högre ohälsotal än riket, men ohälsotalet har minskat den senaste 

tioårsperioden. År 2008 togs möjligheten att få tidsbegränsad sjukersättning bort 

samtidigt som det infördes högre krav för att få ersättning, något som påverkar 

statistiken. Medan sjuktal, sjukpenningtal och aktivitetsersättning ökat eller stått 

relativt stilla har sjukersättningen tydligt minskat under de senaste tio åren.  

Lägre ohälsotal över tid torde innebär ett större inflöde till Arbetsförmedlingen. 

Försäkringskassan avslår fler fall av sjukpenning när de ska bedöma personers 

arbetsförmåga mot normalt förekommande jobb på hela arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen ser däremot effekterna av att fler nekas sjukpenning. Många av 

dessa personer är alltför sjuka för att söka jobb eller tillgodogöra sig 

Arbetsförmedlingens åtgärder.  Det är därför inte en entydigt positiv utveckling att 

arbetskraften ökar och ohälsotalet minskar.  
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7 Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 

7.1 Arbetslöshetens utveckling 

Sedan finanskrisen har arbetslösheten i länet successivt sjunkit. Antalet arbetslösa 

har sedan ”toppnoteringen” i början av 2010 minskat med nästan 5 000 personer. I 

april 2018 var knappt 13 400 personer arbetslösa. 

Arbetslösheten i länet följer utvecklingen i riket, men har under åtminstone 25 år 

tillbaka varit minst ett par procentenheter högre än i riket. I mitten av 1990-talet låg 

länets relativa arbetslöshet på drygt 16 procent, för att strax före finanskrisen ligga på 

strax under sju procent. Under våren 2018 har arbetslösheten nått ned till under tio 

procent. Den är fortfarande högst i landet, men minskar också mest i landet.  

 

Att Gävleborgs län har landets högsta arbetslöshet beror på flera faktorer. 

Näringslivsstrukturen med stor industri som drabbades hårt av finanskrisen är en 

orsak. Historiskt sett har industrin erbjudit arbetstillfällen även för lågutbildade, 

medan dagens industriföretag i de flesta fall kräver minst gymnasieutbildning och för 

många tjänster eftergymnasial utbildning. En relativt låg andel ingångsjobb samt 

generellt låg utbildningsnivå i länet är andra förklaringar till den i jämförelse med 

riket höga arbetslösheten.  

Länet tog emot många nyanlända åren runt 2015. Det väntade inflödet till 

Arbetsförmedlingen i takt med att de asylsökande beviljades uppehållstillstånd 

märktes i måttlig omfattning under 2016 och förväntades tillta. Under 2017 minskade 

dock inflödet av utrikesfödda (liksom av inrikes födda) till Arbetsförmedlingen, 

samtidigt som fler gick till arbete. Sett över en längre tidsperiod utgör ändå andelen 

utrikesfödda en allt större andel av de nyinskrivna och av inskrivna arbetslösa.  
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7.2 Arbetslöshetens sammansättning 

Arbetslöshetens fördelning mellan olika grupper av människor följer samma mönster 

som riket. Högst arbetslöshet i länet, liksom i riket, har utrikes födda, personer med 

högst förgymnasial utbildning samt ungdomar. I länet är arbetslösheten påtagligt 

högre i dessa tre grupper. En och samma person kan givetvis vara både utrikes född, 

ungdom samt ha högst förgymnasial utbildning. 

 

Gävleborg har visserligen tagit emot många nyanlända de senaste åren, men hör inte 

till de län som har högst andel utrikes födda i arbetskraften. Däremot är Gävleborg 

ett av de län som har högst andel lågutbildade bland de utrikes födda och även högst 

andel förgymnasialt utbildade ungdomar bland de arbetslösa. I kombination med en 

låg andel ingångsjobb bidrar detta till hög arbetslöshet i de nämnda grupperna.  

7.3 Tiden i arbetslöshet har betydelse 

Det vanligaste är att en person söker arbete och är inskriven hos Arbetsförmedlingen 

en kortare period innan han eller hon får ett jobb eller börjar studera. Före 

finanskrisen fanns det bara ett litet antal inskrivna i gruppen som varit arbetslösa i 

två år eller längre. Den gruppen har dock ökat kontinuerligt medan antalet inskrivna 

mindre än sex månader har minskat. Mellan 2017 och 2018 har det dock skett en viss 

förskjutning såtillvida att antalet långtidsarbetslösa minskat något. Extratjänsterna 

som även riktar sig till långtidsarbetslösa, bör ha bidragit till den nedåtgående kurvan 

bland de som varit inskrivna i mer än två år.  
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7.4 Ökning över tid av arbetslösa med utsatt ställning  

Fram till 2010 fanns ingen större skillnad mellan antalet inskrivna arbetslösa med 

utsatt ställning och övriga inskrivna arbetslösa. Därefter har skillnaden ökat för varje 

år. De senaste åren har 78 procent av de inskrivna haft en utsatt ställning på 

arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa har dock minskat i båda grupperna. 

Bland personer med utsatt ställning har antalet inskrivna minskat med 12 procent 

mellan hösten 2016 och april 2018. Under samma period har antalet inskrivna utan 

utsatt ställning minskat med 20 procent. 
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Den grupp som varierat mest i antal över åren är utomeuropeiskt födda. Den var för 
mindre än tio år sedan den minsta gruppen för att de senaste två åren ha varit den 
största, en följd av ökad invandring från länder utanför Europa. Att gruppen med 
högst förgymnasial utbildning ökat är en följd av att en betydande del av de 
utomeuropeiskt födda också saknar gymnasieutbildning.  
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8 FÖRDJUPNING: Var jobbar personer utan 

gymnasieutbildning? 

I föregående kapitel beskrivs arbetslösheten, som är särskilt hög bland personer som 

saknar gymnasieutbildning. Nära var femte invånare (19 procent eller 31 600 

personer) i länet i åldern 16–64 år saknade gymnasieutbildning år 2017. Det är tre 

procentenheter högre än i riket. Av dessa ingick ungefär 18 500 i arbetskraften. Drygt 

13 000 var förvärvsarbetande. 

Ser vi till åldrarna 25–64 år (som är mer rättvisande eftersom personer i yngre åldrar 

ofta är i färd med att skaffa sig gymnasiekompetens) är antalet förvärvsarbetande 

knappt 11 300 personer. Av dessa är drygt 2000 utrikesfödda. En genomgång av hur 

25–64-åringar med endast förgymnasial utbildning fördelar sig på yrken inom olika 

kvalifikationsnivåer och inom näringsgrenar visar bland annat följande: 

 Tre fjärdedelar (8 500 personer) arbetade i yrken som inte tillhörde den 

lägsta kvalifikationsnivån.14  Det motsvarar 9 procent av de sysselsatta i dessa 

yrken. Drygt 7 300 arbetar inom yrken som normalt kräver en 

gymnasieutbildning.15 Närmare 1 200 arbetar inom yrken som normalt kräver 

en eftergymnasial utbildning alternativt innehade en chefsposition.16 Det 

vanligaste yrket bland dessa 1 200 var företagssäljare. Personer med 

förgymnasial utbildning utgör dock en mindre andel, mindre än tre procent, 

av det totala antalet förvärvsarbetande inom yrken med krav på 

eftergymnasial utbildning.  

 Drygt 1 800 personer (motsvarande 16 procent av de sysselsatta med högst 

förgymnasial utbildning) arbetade i yrken med låga utbildningskrav17. 

Majoriteten i dessa yrken är kvinnor. Städare är också det största yrket bland 

personer med som saknar en gymnasieutbildning.  

De fem största yrkena för förvärvsarbetande 25-64 år som saknar gymnasieutbildning 

    Antal  
Andel (%) 
kvinnor 

Andel (%) 
män 

Städare  548 57 43 

Vårdbiträden 403 89 11 

Övriga servicearbetare 337 48 52 

Restaurang- och köksbiträden 309 69 31 

Personliga assistenter 282 83 17 

Källa: SCB         

                                                           
14 Lägsta kvalifikationsnivån är yrken inom yrkesområde 9 enligt SSYK 2012. 
15 Avser yrken inom yrkesområde 4-8 enligt SSYK 2012. 
16 Avser yrken inom yrkesområde 1-3 enligt SSYK 2012. 
17 Avser yrken inom yrkesområde 9 enligt SSYK 2012. 
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Andelen förvärvsarbetande per bransch skiljer sig en del åt beroende på 

utbildningsnivå. Den enskilt största branschen bland personer med förgymnasial 

utbildning är industrin. Därefter kommer handel, företagstjänster, vård och omsorg 

och byggindustrin på någotsånär delad andra plats. Bland förvärvsarbetande som har 

minst gymnasieutbildning är däremot vård och omsorg den största näringsgrenen, 

följd av industri, utbildning och företagstjänster.  

 

Fördelning av förvärvsarbetande 25-64 år efter utbildning per näringsgren (andel) 

  
Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial eller 
eftergymnasial 

utbildning 

Tillverkning och utvinning samt energi o miljö 23 17 

Handel 11 8 

Finans- och företagstjänster 12 10 

Vård och omsorg 11 21 

Byggindustri 11 8 

Hotell och restauranger 7 2 

Transport 7 4 

Personliga och kulturella tjänster 5 4 

Utbildning 4 12 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 2 

Civila myndigheter och försvaret 3 8 

Okänd verksamhet 2 1 

Informations- och kommunikationsföretag 1 2 

Summa 100 100 

Källa: SCB     

Det finns stora skillnader mellan utbildningsnivåerna när det gäller andelen 

sysselsatta inom vård och omsorg, utbildning, industri samt civila myndigheter och 

försvar.  

Även om det är möjligt och till och med vanligt att yrkesarbeta och endast vara 

förgymnasialt utbildad är det också en sårbar situation. Konkurrensen om många av 

jobben är hård, lönerna låga och det är svårt att få ett nytt jobb om man mister ett, 

något som kommer att bli särskilt tydligt vid en lågkonjunktur. Nästan hälften av 

länets inskrivna arbetslösa saknar gymnasieutbildning, se bilaga 5.  
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9 Utmaningar på länets arbetsmarknad 

9.1 Färre ska försörja fler 

Gävleborgs län delar befolkningsutveckling med många andra län. De äldre ökar i 

antal och alltfler går i pension. Även barn och yngre ökar, om än inte i samma 

omfattning som de äldre. Däremot minskar antalet personer i yrkesför ålder. Liksom 

i många andra län är den största staden, Gävle, undantaget. Där ökar både äldre, 

yngre och de i yrkesför ålder. Sammantaget för länet innebär detta att allt färre ska 

försörja allt fler. Det betyder också att behovet av barn- och äldreomsorg, utbildning 

och vård ökar. Samtidigt vet vi att det är just inom dessa områden som de stora 

volymerna finns när det gäller brist på arbetskraft.  

9.2 Fler strategier för att hantera arbetskraftsbristen 

Rådande högkonjunktur är givetvis övervägande positivt för Gävleborgs företag, 

offentliga verksamheter och länsinvånare. För arbetsgivare är det dock fortsatt svårt 

att hitta arbetskraft.  

I vårens prognosintervjuer har många arbetsgivare uttryckt stark oro över framtidens 

kompetensförsörjning. Det gäller länets basnäring industrin, men också 

transportbranschen, utbildningsväsendet och vårdsektorn samt övriga branscher i 

varierande omfattning. Vissa områden är särskilt viktiga för att andra näringsgrenar 

ska kunna utvecklas. Det går exempelvis inte att utbilda framtidens civilingenjörer 

om vi saknar lärare i matematik, det är inte möjligt att utveckla e-handeln eller 

byggindustrin när det saknas lastbilschaufförer att hantera transporterna.  

På kort sikt är det inte möjligt att fylla behoven av lastbilschaufförer, ingenjörer, 

sjuksköterskor, lärare och många andra bristyrken. Länets arbetsgivare hanterar 

bristen genom att sänka utbildnings- eller språkkrav, renodla arbetsuppgifter och 

avlasta befintlig personal genom att plocka in personer med lägre kvalifikationskrav 

än man först tänkt sig. Några av länets kommuner ligger främst i landet när det gäller 

att ta emot nyanlända och långtidsarbetslösa i extratjänster. Dessa tjänster begränsar 

tiden i arbetslöshet, något som i sig är positivt för möjligheterna till arbete. Privata 

företag har anställt människor som inte har fullgoda kunskaper i svenska, men som 

vill och kan arbeta och som får lära sig språket längs vägen. Det är en nödvändighet 

att tillvarata den arbetskraftsresurs som de nyanlända utgör. 

Regionen, Arbetsförmedlingen, kommuner, utbildningsanordnare och arbetsgivare 

samarbetar kring att prioritera utbildningsinsatser för de mest akuta bristyrkena. 

Sveriges kommuner och landsting skriver om digitalisering och effektivare 

användning av teknik samt om samverkan mellan kommuner som strategier att 

hantera arbetskraftsbristen. Att samarbeta och hitta fler strategier för att på kort sikt 

hantera arbetskraftsbristen är en nödvändighet för att klara av den. I ett längre 

tidsperspektiv är det dock nödvändigt att höja utbildningsnivån i länet. 
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9.3 Höj utbildningsnivån och ge möjligheter till livslångt lärande 

De flesta arbetsgivare ser gymnasieutbildning som minimikrav på den arbetskraft de 

kan anställa. Utöver det är goda språkkunskaper och körkort ytterligare 

inträdesbiljetter till arbetsmarknaden. För den som saknar utbildning och körkort, 

har bristfälliga kunskaper i svenska och engelska eller lever med en 

funktionsnedsättning är det betydligt svårare.  

Gävleborg är tillsammans med Södermanland det län som har högst andel elever som 

lämnar grundskolan utan att ha nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen. År 2015 

lämnade drygt 30 procent av länets niondeklassare grundskolan utan att helt ha 

uppnått kunskapskraven. Genomsnittet för riket är 23 procent.18  

Övergången till högskoleförberedande program i gymnasiet är lägre i länet än riket, 

medan andelen som går till yrkesförberedande och introduktionsprogram är högre än 

i riket. Att förhållandevis många går till yrkesförberedande program behöver inte 

vara negativt. De programmen leder till ett yrke och ofta till en anställning efter 

avklarade studier. Det behövs dock arbetskraft med olika utbildningsnivåer. Länet 

har en mindre andel eftergymnasialt utbildade än riket. 

Gävleborgs län har den högsta arbetslösheten i landet. Den – i jämförelse med riket – 

höga arbetslösheten gäller samtliga grupper: utrikes- och inrikes födda, ungdomar 

och äldre samt uppdelat på olika utbildningsnivåer. Särskilt hög är arbetslösheten 

bland utrikesfödda. 60 procent av inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda 

har högst förgymnasial utbildning. Motsvarande andel bland inskrivna inrikes födda 

är 28 procent.  

Det krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete från politiskt håll och från 

utbildningsväsendet, men också från föräldrar som måste uppmuntra och vägleda 

sina ungdomar att åtminstone fullfölja gymnasiet. Den största insatsen står 

individerna själva för, oavsett de är ungdomar, nyanlända eller enbart har låg eller 

inaktuell utbildning. Utbildning är en viktig och i högsta grad påverkbar faktor när 

det gäller möjligheterna att få jobb. Arbetslösheten minskar markant med 

gymnasieutbildning och ännu lite till med eftergymnasial utbildning.  

Det finns också behov av vidareutbildning och livslångt lärande. Länets 

arbetsförmedlingar har 7 500 inskrivna arbetslösa som har minst 

gymnasieutbildning. Orsakerna till varför dessa inte har arbete varierar, men en 

anledning kan vara behov av kompetensutveckling eller utbildningsinsatser med 

annan inriktning.  

Att matcha de inskrivna arbetssökande som finns mot arbetsgivarnas behov är en 

utmaning som kräver stora ansträngningar från arbetsgivare, arbetssökande och 

utbildningsväsende, på både kort sikt och på längre sikt.  

                                                           
18 Statistik från Skolverket 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Metod och urval 

Historia och syfte 

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken 

infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan 

dess har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler. 

Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och 

framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med 

vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att 

matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda 

materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal 

som central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att 

informera och påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 

21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december 

Metod och undersökningens genomförande 

Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata 

och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas 

genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt 

är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat 

för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll. 

Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor 

och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, 

rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga 

arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. 

Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och 

sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta 

i Arbetsförmedlingens undersökning. 

Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till 

prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även 

med hjälp av annan statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen 

på arbetsmarknaden. 

Urval och svarsfrekvenser 

Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av 

arbetsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och 

med 2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler 

än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån 

                                                           
[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används 

normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till 

SCB:s Samu-system.  

För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att 

tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 541 

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 113 offentliga arbetsgivare i urvalet i Gävleborgs län och 

svarsfrekvensen uppgick till 91 procent. 

Observera att svarsfrekvensen för näringslivsurvalet endast ska avse N-urvalet. 

Svarsfrekvensen för det offentliga urvalet avser K+L+S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
[4] Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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Bilaga 2 Definitioner 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur 

efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger 

på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det 

privata näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar 

därmed ett normalt förväntningsläge. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge 

än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På 

motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och 

värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. 

Nettotal 

Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel 

arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka 

minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. 

Inskrivna arbetslösa 

Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med 

aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella 

statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) 

i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Registerbaserad arbetskraft 

Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik, RAMS). 

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 

år. 
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Bilaga 3 Arbetslöshetens sammansättning 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respek-

tive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018, Gävleborgs län 

 

 

 

 

 

  

Högst 

för-

gymnasi

al

Gym-

nasial

Efter-

gymnasi

al

Ockelbo 12,0 10,7 13,1 17,2 5,0 4,8 53,0 33,6 6,9 6,3

Hofors 9,3 9,7 8,9 18,7 6,3 5,2 36,5 27,7 6,1 4,6

Ovanåker 6,6 6,1 6,9 14,2 4,0 4,2 40,3 15,6 4,8 4,7

Nordanstig 6,9 6,7 7,0 10,2 5,2 4,6 29,1 18,6 4,8 4,8

Ljusdal 10,1 9,3 10,7 16,1 7,6 6,1 40,4 28,1 7,3 6,9

Gävle 10,3 10,0 10,5 15,1 9,2 6,1 32,2 31,3 8,5 5,4

Sandviken 13,5 13,7 13,2 21,0 9,2 6,5 46,9 40,9 8,7 7,5

Söderhamn 11,6 10,8 12,4 19,1 6,9 6,7 46,1 33,8 7,9 7,7

Bollnäs 11,6 10,5 12,6 18,9 7,2 6,1 50,1 36,4 8,1 6,9

Hudiksvall 7,4 6,5 8,3 14,2 4,4 5,4 26,6 22,9 6,1 3,9

Gävleborgs län 10,3 9,9 10,7 16,5 7,4 5,9 37,9 31,1 7,6 5,8

Riket 7,4 7,0 7,7 9,8 6,4 3,9 21,5 22,7 5,9 4,9

Utbildning

Inrikes 

födda

Utrikes 

födda
Kommun

Totalt 

16-64 år

Kvin-

nor
Män

Unga 

18-24 år

Äldre    

55-64 år
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Bilaga 4 Länets befolkningsutveckling 
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Bilaga 5 Inskrivna arbetslösa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Text
Helena Lindh, Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Eftertryck tillåten med angivande av källa.

Arbetsförmedlingen 2018–06-13 
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Gävleborgs län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.

På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna på ett och fem års sikt för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.

I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i december 2018.
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