
Högkonjunktur med höga förväntningar

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 bedö-
mer den vara lika alarmerande hög som i närmast föregående prognoser. Det är delvis en följd av att asylbo-
enden 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 ökning-
en i arbetslöshet (främst till följd av att fler utrikesfödda skulle få uppehållstillstånd och komma in i Arbets-
förmedlingens 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.
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Ojämnt fördelad arbetslöshet mellan olika grupper

Andelen personer med utsatt ställning 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. 
Mer än hälften av de inskrivna arbetslösa i länet är utrikes födda. Det är också i den gruppen som arbetslös-
heten är som högst, nästan 38 procent. Bland inrikes födda är arbetslösheten knappt 6 procent. Vidare är ar-
betslösheten hög bland unga (16,5 procent) samt bland dem med högst förgymnasial utbildning (31 procent).

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Färre ska försörja fler
Befolkningsutvecklingen visar att antalet äldre och yngre (under 15 år) ökar, medan antalet personer i yrkes-
för 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 digitali-
seringens 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 över-
gång 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 möjlig-
heterna till vidareutbildning eller ny utbildning viktiga för att komma in på arbetsmarknaden.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:
arbetsformedlingen.se/prognoser


