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Sammanfattning 
Vi bedömer att världsekonomin förstärks ytterligare under de kommande åren. Detta betyder 

att världshandeln fortsätter att växa och att det är USA som är motorn men att europaområdet 

fortsätter sin återhämtning av ekonomin. Den ovisshet som i stället kan ses i världsekonomin är 

en inbromsning i Kina men mycket talar för att det blir en relativt mjuk inbromsning.  Vi bedö-

mer att det förbättrade läget kommer att gynna svensk export mycket under 2016. Vi kan slå 

fast att den svenska ekonomin är inne i en tydlig förstärkning och i vår arbetsgivarundersökning 

är det tydligt att den starka utvecklingen kommer att fortsätta ett tag till. BNP ökar och det är 

den starka utvecklingen av privat konsumtion och investeringar bidrar starkast till detta. Inve-

steringarna är mestadels bostäder. Ökningen av offentlig konsumtion bidrar också mycket. Vi 

ser en starkare export men också en ökad import så nettoexportens bidrag till BNP-tillväxten 

blir relativt liten. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, även om det är stora skillnader mel-

lan länen, och många nya jobb inom både privat och offentlig sektor tillkommer. Brist på kom-

petens ser vi i alla konjunkturlägen men nu när efterfrågan på arbetskraft ökar berörs fler yrken 

än tidigare. Arbetslösheten fortsätter att sjunka under nästa år men vissa grupper gynnas i 

mindre utsträckning av den ökade efterfrågan samtidigt är det i grupper som till exempel utrikes 

födda den stora potentialen för ökad sysselsättning finns. Starkast utvecklingen under 2006 

väntas offentlig förvaltning få tätt följt av privata tjänster, transport däremot bedömer att efter-

frågan på deras tjänster kommer att minska under nästa år. Den starka utvecklingen på andra 

områden kan dock ännu påverka behovet av transporttjänster mycket.  

Stark efterfrågan på varor och tjänster 

I vår arbetsgivarundersökning ser vi tydligt att efterfrågan på de gotländska företagens varor 

och tjänster stärkts betydligt. För nästa år bedömer företagen att efterfrågan kommer att bli 

mycket starkare än normalt. Efterfrågan är stark på både sex månaders- och tolv månaders sikt. 

Bedömningarna om ett starkt 2016 stöds också av en stark jobbtillväxt i försvar, polis, migrat-

ionsverket och region Gotland. Detta starka inflöde kommer sannolikt också att få mycket goda 

sysselsättningseffekter inom andra varor och tjänster, som till exempel byggverksamheterna. I 

backspegeln ser vi en relativt god efterfrågan för sommarhalvåret men som ändå är svagare än 

föregående högsäsong och än vad företagen tror om kommande år. Svagast utveckling under 

sommaren har finansiell verksamhet och företagstjänster haft medan, inte helt oväntat, hotell 

och restaurang haft starkast efterfrågan.  

 

Fler lediga jobb på ön 

Genom stärkt världsekonomi, nyetableringar, återetableringar, jobbpaket och en allmänt god 

efterfrågan växer den gotländska arbetsmarknaden.  Antalet sysselsatta gotlänningar kommer 

att ha ökat under 2015 och fortsätta öka under nästa år. Bristen på arbetskraft har ökat något 

jämfört med i våras men är något längre än förra hösten. Flera gotländska arbetsgivare, både 

privata och offentliga, har dock problem att hitta den kompetens deras verksamhet behöver, till 
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exempel är socialsekreterare, förskollärare och lastbilsmekaniker svårrekryterade. Brist på ar-

betskraft kan vara förödande för både företagen och Gotland genom att tillväxtpotential och 

sysselsättningstillväxt hämmas. I den offentliga sektorn kan en sådan arbetskraftsbrist försämra 

tillgången på välfärdstjänster. I slutändan kan det innebära sämre lönsamhet och lägre syssel-

sättning hos de gotländska företagen och verksamheterna. Arbetsförmedlingen bedömer att 

sysselsättningen på ön ökar med cirka 500 personer under 2015 och 2016. Detta motsvarar en 

sysselsättningsökning på 1,2 % och antalet sysselsatta blir då knappt 25 500. 

Befolkningen på Gotland bedöms öka över tid, enligt den senaste befolkningsprognosen från 

SCB. Det aktuella konjunkturläget i kombination med en ökad asylinvandring har potential att 

inverka positivt på arbetskraften. Under 2016 bedömer vi att arbetskraften ökar med ett 100-tal 

personer.  

Arbetslösheten varierar mycket under året på Gotland som en följd av de stora skillnaderna 

mellan hög och lågsäsong. Sett över några år så nådde arbetslösheten sin hittills lägsta nivå un-

der sommaren 2008. Därefter ökade arbetslösheten till dess att den kulminerade under 2012. 

Därefter har arbetslösheten stadigt minskat, månad för månad, och till fjärde kvartalet 2016 är 

vår bedömning att antalet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har minskat 

med 300 personer till knappt 2 200. Till slutet av 2016 beräknar vi att arbetslösheten har sjunkit 

ytterligare till knappt 2 000 personer, motsvarande en relativ arbetslöshet på 6,6 procent. Det 

arbetsmarknadsprogram som har och bedöms fortsätta ha flest deltagare är Jobb- och utveckl-

ingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar. 

Utmaningar på länets arbetsmarknad 

Även om framtidstron har stärkts hos många av de gotländska företagen är utmaningarna på 

den gotländska arbetsmarknaden desamma som i höstas: 

- Allt fler har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 

- Företagen har svårigheter att hitta nödvändig kompetens 

- Generationsväxlingen ökar rekryteringsproblemen ytterligare  

- Matchningen mellan arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden och ar-

betsgivarnas behov av mer kvalificerad arbetskraft 

- Att lyckas behålla och attrahera de människor som den gotländska arbetsmarknaden 

behöver 
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Konjunkturläget på Gotland 
Vi bedömer att världsekonomin förstärks ytterligare under de kommande åren och att det kom-

mer både Sverige och Gotland till gagn.  Världshandeln kommer att växa och det är USA driver 

på men samtidigt fortsätter eurozonens ekonomiska återhämtning. Däremot finns det en viss 

osäkerhet när det gäller Kinas ekonomi men vi tror i nuläget att nedgången i deras ekonomi blir 

relativt begränsad.  Det aktuella världsekonomiska läget kommer att gynna svensk export under 

2016 och den svenska ekonomin är inne i en tydlig förstärkning.  I vår arbetsgivarundersökning 

är det också tydligt att den starka utvecklingen kommer att fortsätta ett tag till. Den starka ut-

vecklingen av privat konsumtion och investeringar bidrar till en god BNP: tillväxt. Den stora 

ökningen offentlig konsumtion bidrar också. En förstärkt export äts dock till stor del upp av en 

ökad import så att nettoexporten blir relativt liten. Den förbättrade ekonomin syns tydligt när 

det gäller jobbtillväxten, framförallt inom privat sektor. Vi ser framför oss en stark jobbtillväxt 

inom offentlig sektor men den har andra drivkrafter än förbättrad världsekonomi. Den del av 

arbetsmarknaden som väntas växa mest är offentliga sidan med jobb inom försvar, polis, mi-

grationsverk och Region Gotland. Privata tjänster växer mest inom näringslivet, viss ojämnhet 

i jobbtillväxt kan dock ses mellan de olika delbranscherna. Till exempel förväntar sig transport 

en lägre efterfrågan på sina tjänster under 2016.  

Starkast utvecklingen under 2006 väntas offentlig förvaltning få tätt följt av privata tjänster, 

transport däremot bedömer att efterfrågan på deras tjänster kommer att minska under nästa år. 

Den starka utvecklingen på andra områden kan dock ännu påverka behovet av transporttjänster 

mycket.  

Fler jobb och en ökad efterfrågan 

Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har de senaste åren skiftat, främst beroende på 

osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i eurokrisens spår. I vårens prognos förutsåg vi 

en relativt stark sysselsättningsuppgång till fjärde kvartalet 2015. När vi nu betat av en del av 

året ser det ut som sysselsättningsförväntningarna faller ut enligt plan.   

Under hösten 2015 har Arbetsförmedlingen på Gotland intervjuat cirka 150 arbetsställen inom 

privat och offentlig verksamhet, som ingått i ett centralt uttaget prognosurval.1 I ett extra urval 

har vi valt att intervjua ett antal sociala företag. Företagen i vårens prognosundersökning har 

bland annat svarat på frågan om de tror att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att 

minska, öka eller vara oförändrad under det kommande halvåret samt under det därefter föl-

jande halvåret. De fick även svara på hur efterfrågan varit under det föregående halvåret.  

Arbetsförmedlingens undersökning visar att de intervjuade företagen haft en försiktigt positiv 

efterfrågan på sina varor och tjänster under sommarhalvåret, men det skiljer en del mellan de 

olika branscherna. Företagens bedömningar av efterfrågan för det kommande året tyder initialt 

                                                             
1 Framtaget av SCB för att spegla näringslivsstrukturen i länet. 
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på att arbetsgivare inom det privata näringslivet också framöver har en positiv tro för vintersä-

songen men att 2016 kommer att gå bli starkare. Det är dock stora skillnader mellan hög- och 

lågsäsong. 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Gotlands län, våren 
2007-hösten 2016 

 
För 2016 visar undersökningen att efterfrågan är stark och att framtidstron är något högre än 

inför förra sommarhalvåret. Arbetsförmedlingens slutsats utifrån svaren som företagen i det 

privata näringslivet har gett är att efterfrågan är god för vinterhalvåret och att det finns starka 

förhoppningar om en positiv utveckling för både högsäsongen och helåret 2016. 

 

Lediga platser 

Antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen är en av flera indikatorer på hur den 

gotländska sysselsättningen kan komma att utvecklas. På Gotland är sommarjobbens inslag 

stort varför vi separerar dem från vanliga jobb i våra analyser. Antalet lediga platser av mer 

varaktig karaktär som anmälts till Arbetsförmedlingen på Gotland under året, till och med ok-

tober, är fler än under samma period i fjol. Däremot har antalet lediga sommarjobb minskat 

något. Totalt anmäldes drygt 3 400 lediga platser till länets Arbetsförmedling under 2014. Hit-

tills i år hade Arbetsförmedlingen på Gotland tagit emot drygt 2 600 platser. Arbetsförmedling-

ens bedömning är att de lediga platserna kommer att bli fler under 2016. När det gäller vanliga 

jobb anmäls det flest lediga platser inom vård och omsorg samt inom finansiell verksamhet och 

företagstjänster. När det gäller sommarjobben så anmäls det flest lediga platser inom vård och 

omsorg samt hotell och restaurang.  

Arbetsförmedlingens bedömning blir att antalet lediga platser totalt sett ökar under det kom-

mande året med en ytterligare förskjutning mot en ökad andel jobb av mer varaktig karaktär. 
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Kapacitetsutnyttjande 

En viktig indikator när det gäller företagens kommande efterfrågan på arbetskraft är nivån på 

den produktionsökning som bedöms kunna ske innan rekrytering av ytterligare personal blir 

nödvändig. I höstens undersökning uppgav nästan 70 procent av företagen att de inte kunde öka 

produktionen på varor och/eller tjänster med mer än 10 procent innan rekryteringar behövs. 

Motsvarande siffra för vårens undersökning var cirka 65.  Således har andelen företag med högt 

kapacitetsutnyttjande som skulle kunna generera nyrekryteringar ökat. Att efterfrågeläget är 

starkare än för ett år sedan samtidigt som kapacitetsutnyttjandet är något högre kommer san-

nolikt att generera ett ökat antal rekryteringar – utöver de stora rörelser som kommer att på-

verka den gotländska arbetsmarknaden nästa år. Svårigheter att hitta rätt kompetens eller 

branscher med svag efterfråga kan dock innebära att ett högt kapacitetsutnyttjande inte fullt ut 

kommer att motsvaras av sysselsättningsökningar. Lägst resursutnyttjande av produktionska-

pacitet finns inom hotell, restaurang och personliga/kulturella tjänster.  Högst kapacitetsutnytt-

jande finner vi inom byggverksamhet samt inom industrin. Vår samlade bedömning för 2015-

2016 är att aktuellt kapacitetsutnyttjande kommer att påverka sysselsättningen i en positiv rikt-

ning i vissa branscher.   
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 
 

Mellan fjärde kvartalet 2014 och fjärde kvartalet 2015 bedöms sysselsättningen att öka med 175 

personer. I vissa branscher bedöms sysselsättningen däremot bli oförändrad, eller minska nå-

got, under samma period. På den privata sidan anger framförallt industri, bygg samt hotell och 

restaurang att de ökat antalet anställda under året. För kommande år ses en relativt stark syssel-

sättningsuppgång. Störst ökningar ser vi inom branscherna finansiell verksamhet och företags-

tjänster, vård och omsorg samt hotell och restaurang. På den offentliga sidan har sysselsätt-

ningen ökat det senaste året och bedöms fortsätta öka starkt under det kommande året. För 

2016 bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen ökar med ytterligare 275 personer.  

Sysselsättningen i länet har totalt ökat under året. Vid fjärde kvartalet 2014 bedömer vi att 

25 000 personer var sysselsatta i länet. Till fjärde kvartalet 2015 tros sysselsättningen ha ökat, i 

storleksordningen 175 till 25 100.  Till fjärde kvartalet 2016 bedöms sysselsättningen fortsätta 

öka till 25 400. Sysselsättningsökningen under nästa år kommer dels i privata tjänster och inom 

offentliga verksamheten.  

Sysselsatta2 16-64 år i Gotlands län, 2004-2016, prognos 2015 och 2016 

 

Arbetslösheten minskar 

Från hösten 2008 och till slutet 2012 ökade arbetslösheten i länet, dock från en mycket låg nivå. 

Innan finanskrisen slog till hösten 2008 var antalet totalt inskrivna arbetslösa 1 901 personer, 

att jämföra med 2 766 personer under fjärde kvartalet 2012 – då arbetslösheten började sjunka. 

                                                             
2 Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år. 
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I vårprognosen 2013 bedömde vi att arbetslösheten skulle sjunka under året och till fjärde kvar-

talet sjönk den till 2 655 personer. Prognosen över arbetslösheten i länet har reviderades ner 

något i våras men vår bedömning om en arbetslöshet under 8 procent av den registerbaserade 

arbetskraften har infriats under 2015, som vi bedömde för ett år sedan. Till slutet av 2015 väntas 

arbetslösheten ha sjunkit till cirka 2 200, motsvarande 7,8 procent av den registerbaserade ar-

betskraften, och till slutet av 2016 sjunker den till knappt 2 000, 7,2 procent av arbetskraften.  

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Gotlands län kvartal 4, 2004-2016, prognos för 2015-2016 

 

Sedan finanskrisen hösten 2008 har insatserna i form av arbetsmarknadsprogram med aktivi-

tetsstöd intensifierats alltmer. Insatserna syftar till att motverka långa tider i öppen arbetslös-

het. Det är främst inom Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar som 

utökningarna skett. Inom garantierna kan aktiviteterna variera beroende på det stöd de arbets-

sökande behöver för att förbättra sina möjligheter att få jobb. Det arbetsmarknadspolitiska pro-

gram som bedöms fortsätta ha flest deltagare är Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbga-

rantin för ungdomar. 

Stora regionala skillnader 

Kartbilderna nedan visar Arbetsförmedlingens bedömning av sysselsättningsförändringar i den 

relativa arbetslösheten under prognosperioden för respektive län. Stockholmsregionen bedöms 

få den största sysselsättningsökningen under året. För Gotlands del ökar sysselsättningen också 

men inte lika mycket som i de starkaste länen. Gotland kommer sannolikt att ha en lägre arbets-

löshet och en relativt hög sysselsättningsgrad under sommarhalvåret på grund av den starka 

besöksnäringen. Till fjärde kvartalet ökar arbetslösheten och sysselsättningen sjunker något i 

förhållande till de starkaste länen. På Gotland väntas sysselsättningen växa med 1,2 procent un-

der 2016.  



   
    

 

 

Förväntad procentuell sysselsättnings-

förändring (16-64 år) mellan kvartal 4 

2015 och kvartal 4 2016  

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel 

av registerbaserad arbetskraft, prognos 

kvartal 4 2016 

 

 

 

  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   

Näringsgrenar  
På Gotland är cirka 25 000 personer i dagbefolkningen förvärvsarbetande3. Näringsstruk-

turen i länet karaktäriseras av en stor andel offentlig sektor och en hög andel sysselsatta 

inom jordbruket och byggverksamheter samt av en växande andel sysselsatta inom privata 

tjänster som handel och finans och företagstjänster.  

Jord- och skogsbruk 

Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk är relativt stort på Gotland, till skillnad från 

många andra regioner. I länet arbetade cirka 1 800 personer inom sektorn år 2013, vilket 

                                                             
3 SCB, RAMS 2012 
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motsvarar drygt 6,8 procent av länets sysselsatta. Det kan jämföras med rikets andel om 2 

procent. I hela landet arbetar cirka 100 000 inom jord- och skogsbruk. Inom jordbruk, 

skogsbruk och fiske finns företag som bedriver verksamhet inom växtodling, djuruppföd-

ning, timmeravverkning med mera. I ett längre perspektiv har antalet sysselsatta inom 

jordbrukssektorn4 minskat till följd av stordrift i jordbruket. Även om sysselsättningen 

inom jordbruket trendmässigt har sjunkit under många år har Gotland fortfarande förhål-

landevis många sysselsatta inom sektorn jämfört med riket. De allra flesta personer som 

uppbär anställning inom yrket är män.  

Vissa produktionsgrenar har en ökad efterfrågan medan andra har en betydligt sämre ut-

veckling. Som helhet anger jordbruksföretagen i höstens undersökning att efterfrågan på 

deras varor kommer öka under kommande 6 månader. Särskilt grisbönder har det tufft. 

Arbetsförmedlingens bedömning blir att den långsiktiga trenden med större och färre jord-

bruk som sysselsätter färre kommer att fortsätta men att sysselsättningen ändå blir oför-

ändrad under det kommande året – det positiva efterfrågeläget till trots. Det gotländska 

jordbruket är och fortsätter dock att vara en viktig näring för ön, både ur marknadsförings- 

och sysselsättningshänseende. Branschen har tydliga sysselsättningseffekter på andra 

branscher såsom till exempel besöksnäring, export och transport. En bibehållen eller ökad 

aktivitet inom jordbruket skulle sålunda få positiva sysselsättningseffekter utöver den egna 

branschen.   

Industri 

Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen för den gotländska industrin har skiftat de 

senaste åren, främst beroende på osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i eurokri-

sens spår. Antalet gotlänningar som arbetade inom industrin har under lång tid minskat 

och uppgick till cirka 1 900 år 2013, att jämföra med cirka 4 000 för 15 år sedan. Det betyder 

i nuläget att 7,5 procent av länets arbetstillfällen finns inom industrin. I riket är motsva-

rande andel cirka 13,5 procent. Industrin sysselsätter omkring 620 000 personer i hela lan-

det. I branschen ingår bland annat verkstadsindustri, energiproduktion, mineralutvinning, 

pappers- och livsmedelsindustri.  

Industrins utveckling har varit relativt svag under året men det förekommer stora skillna-

der inom branschen.  

Det trevande konjunkturläget för svensk tillverkningsindustri har dock resulterat i att för-

väntningarna i riket varit återhållsamma. I höstens intervjuundersökning anger dock före-

tagen ett stämningsläge under det historiska genomsnittet – både för Gotland och för riket. 

I höstens prognos anger länets industriföretag att deras lediga kapacitet ökat något sedan i 

förra hösten. Vid hösten mätning uppgav nästan tre fjärdedelar av de intervjuade företagen 

att de inte kan växa mer än 10 procent utan att nyrekrytera. För 2016 bedömer företagen 

att efterfrågan kommer att blir relativt god, bättre än riksgenomsnitt och historiskt genom-

snitt. En ökad efterfrågan skulle kunna generera större sysselsättningsökningar men rekry-

teringsplanerna är återhållsamma – delvis beroende på mer ledig kapacitet.    

                                                             
4 SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Gotlands län, 
våren 2007-hösten 2015 
 

 

Byggverksamhet 

Näringsgrenen är indelad i byggande av hus och andra byggnader samt anläggningsarbeten 

med mera. Här återfinns bland annat yrken som byggnadsträarbetare, elektriker, VVS-

montörer, målare, murare samt ingenjörer och arbetsledare. Byggnadsverksamheten på 

Gotland sysselsatte nästan 2 400 personer 2013. Byggföretagen svarar därmed för drygt 9 

procent av länets arbetstillfällen. I hela riket arbetade drygt 318 000 personer inom bygg-

nadsverksamheten 2013. Efterfrågan på byggarbetskraft har under många år varit hög och 

sysselsättningen ökat. Från och med 2011 och framåt har dock sysselsättningen varit vi-

kande. Under 2015 och 2016 väntas antalet sysselsatta öka något.   

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att de intervjuade byggföretagen haft en 

mycket bättre efterfrågan de senaste 6 månaderna jämfört med vad de bedömde förra hös-

ten. Säsongsvariationerna är stora inom branschen och vinterhalvåret innebär normalt en 

lägre efterfrågan än motsvarande efterfrågan för sommarhalvåret. Förväntningarna inför 

vinterhalvåret blir därför oftast mer återhållsamma. Merparten av byggföretagen räknar 

följaktligen nu under vinterhalvåret med en svagare efterfrågan, dock väldigt mycket bättre 

än uppskattningarna inför förra hösten då förväntningarna var dämpade.  

Det finns ännu en hel del uppdrag inom näringsgrenen men det är numera väldigt mycket 

kortare framförhållning än tidigare. ROT-jobben har bidragit mycket till att hålla syssel-

sättningen uppe men den effekten bedöms avta något under 2016. Sysselsättningen har 

ökat under året men blir oförändrad under 2016. Möjligen kan den höga aktiviteten i eko-

nomin genera en ökad efterfrågan på byggkompetens, till exempel investeringar som följer 

med en återetablering av försvaret. Inga av de intervjuade byggföretagen angav brist på 

arbetskraft men tillgången på byggkompetens är begränsad så en ökad efterfrågan kan 
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mycket lätt orsaka brist! Det relativt låga bristtalet tyder i någon mån på att de gotländska 

företagen i hög utsträckning lånar in personal av varandra för att klara de uppdrag de har.  

Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Got-
lands län, våren 2007-hösten 2015 

 

Privata tjänster 

Tjänstesektorn blir allt större på Gotland. Den privata tjänstesektorn i länet sysselsatte näs-

tan 9 300 personer 2013. Mer än en tredjedel av alla arbetstillfällen i länet finns därmed 

inom den privata tjänstesektorn. De största delbranscherna är handel och transport som 

tillsammans sysselsätter över 4 000 personer.  

Den privata tjänstenäringen omfattar en mängd olika verksamheter som riktar sig till såväl 

företag som hushåll. Här finns handel, hotell och restaurang, finansiell verksamhet, uthyr-

ningsverksamhet, transport och kommunikation, dataverksamhet, personliga och kultu-

rella tjänster och andra företagartjänster. Sektorn omfattar många olika yrken varav en del 

kräver längre högskoleutbildningar medan andra inte har några speciella utbildningskrav. 

Den privata tjänstesektorns bredd gör att den rymmer det mesta från kvalificerade kon-

sultuppdrag till lämpliga ingångs- och sommarjobb för ungdomar 

Efterfrågan på branschens varor och tjänster är positiv, över det historiska genomsnittet. 

Starkast efterfrågan kommande halvår har hotell och restaurang tätt följt av finansiell verk-

samhet och företagstjänster. Svagast går transport. Även på 6-12  månaders sikt överväger 

andelen företag som tror på en ökad efterfrågan.  Starkast efterfrågan även efter sommaren 

säger sig samma branscher ha. Lägst efterfrågan tror sig transportsektorn än en gång få. 

Aktiviteten har förblivit relativt god inom dagligvaruhandeln. Däremot är sällanköpshan-

deln mer försiktig i sin bedömning av försäljningsutvecklingen under året, vilket framför-

allt beror på en stor priskonkurrens.  

Transportsektorn (inklusive magasinering) sysselsatte drygt 1200 personer i länet 2013. 

Transportsektorn är en mycket konjunkturkänslig bransch som är beroende av en god ak-
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tivitet i ekonomin. Godstransporter är starkt beroende av en god utveckling i främst bygg-

nadsverksamheten, industrin och handeln. Persontransporter gynnas i sin tur av en god 

utveckling i ekonomin som helhet då detta förbättrar förutsättningarna för ett ökat re-

sande. Transportföretagen rapporterar om en svag, men ändå positiv, efterfrågan för de 

senaste 6 månaderna. För kommande 6 månader väntar sig transportföretagen en vikande 

efterfrågan. För kommande 6 till 12 månader är bedömningarna fortsatt återhållsamma. 

För branschen i stort ser dock sysselsättningen ut att öka något eller i alla fall bli oförändrad 

under kommande år.   

Handeln blir allt viktigare för den gotländska arbetsmarknaden. Inte minst för den stora 

volym sommarjobb som ofta fungerar som ingångsjobb. Aktiviteten har förblivit relativt 

god inom dagligvaruhandeln. Däremot är sällanköpshandeln mer försiktig i sin bedömning 

av försäljningsutvecklingen under året, vilket framförallt beror på en stor priskonkurrens. 

Arbetskraften i branschen är liten – tvärtom bereder flera större arbetsgivare inom handeln 

anställningsmöjligheter för personer med olika typer av funktionshinder.  

Inom finans- och uppdragsverksamheten finns bank-, finans- och försäkringsbolag, fastig-

hets- och uthyrningsverksamhet, samt dataverksamhet och andra företagstjänster. Syssel-

sättningen har trendmässigt ökat ända sedan mitten av 1980-talet och väntas göra så även 

för 2016. För senaste halvåret har dock branschen haft en svagt negativ efterfrågan. Nästan 

40 procent av företagen i föreliggande undersökning har uppgivit att de tror sig ha en ökad 

efterfrågan under de kommande 6 månaderna. För kommande 6-12 månader bedömer fö-

retagen att efterfrågan stärks ytterligare, 56 procent som tror på en ökad efterfrågan. Ar-

betskraftsbristen i branschen är relativt låg, en fjärdedel av de intervjuade företagen har 

angett att de upplevt brist vid rekrytering de senaste 6 månaderna.  

Besöksnäringen är väletablerad i länet, såväl ekonomiskt som sysselsättningsmässigt. En 

viktig verksamhet inom området är hotell- och restaurangbranschen. Branschen har natur-

ligt höga säsongsvariationer och sysselsättningen har ökat över tid. Under föregående 6 

månader hade omkring fyra femtedelar av företagen en ökad efterfrågan. Branschen hade 

en mycket stark efterfrågan under sommarhalvåret. För kommande halvår väntar sig hälf-

ten av företagen en ökad efterfrågan. Till kommande 6-12 månader väntar de intervjuade 

företagen sig en än mer positiv efterfrågan, 70 procent av företagen tror på en ökad efter-

frågan. Sysselsättningen är säsongsbetonad och deltidsintensiv vilket bidrar till rekryte-

ringsproblem och det råder till exempel fortsatt brist på kockar under högsäsong. Syssel-

sättningen förväntas öka starkt på ett års sikt. 
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Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Got-
lands län, våren 2007-hösten 2015 

 

Offentliga tjänster 

Till offentliga tjänster hör offentlig förvaltning, utbildning, vård och omsorg och sociala 

tjänster. I Arbetsförmedlingens beräkningar ingår verksamheter med både offentliga och 

privata huvudman. På Gotland arbetar nästan 9 300 personer inom den offentligt finansi-

erade tjänstenäringen. Det motsvarar mer än en tredjedel av alla sysselsatta i länet. 

Utbildning 

Inom utbildningssektorn ingår förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, högskolor och uni-

versitet. Arbetstillfällena finns till stor del inom offentlig sektor, men det finns även ett an-

tal friskolor som bedriver barnomsorgs-, grundskole- och gymnasieverksamhet. Totalt sett 

arbetar drygt 2 700 personer i branschen. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har anta-

let sysselsatta minskat under det senaste året. För nästa år väntas sysselsättningen inom 

skolan öka något, minska sysselsättning gymnasieskola och ökningar andra områdena Det 

är dock fortsatt brist på bland annat förskollärare och yrkeslärare.  Överskottsyrken inom 

utbildningssektorn är framför allt barnskötare.  

Vård och omsorg  

Inom vård och omsorg är den i särklass största arbetsgivaren Region Gotland. Antalet pri-

vata vårdgivare har dock ökat. I dagsläget sysselsätts drygt 4 700 personer inom vård, om-

sorg och andra sociala tjänster. Sektorn sysselsätter bland annat undersköterskor, läkare, 

tandläkare, socialsekreterare med flera. Det senaste året har antalet sysselsatta minskat 

något. Framöver bedömer vi att antalet sysselsatta kommer att ökar. Region Gotland har 

också stora pensionsavgångar framöver och kommer därför att ha behov av många ersätt-

ningsrekryteringar på ett par års sikt. Till det kommer demografiska förändringar.  Läkare 

och sjuksköterskor med specialistkompetens är svårrekryterade i hela landet, så också på 
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Gotland. Även undersköterskor tenderar att bli ett bristyrke, till största delen på grund av 

ökade behov inom äldreomsorg men också på grund av stora ersättningsrekryteringar.  
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Brist- och överskottsyrken 

Bristen på arbetskraft har ökat jämfört med hösten 2013. Många arbetsgivare har fortsatt 

svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Av svaren i Arbetsförmedlingens intervju-

undersökning framkommer det att 16 procent av de gotländska arbetsgivarna inom det pri-

vata näringslivet haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens under det senaste 

halvåret. Motsvarande siffra för riket är nästan 19 procent. Inom de offentliga verksamhet-

erna är det nästan 40 procent av de gotländska arbetsgivarna som haft svårt att hitta per-

sonal med rätt kompetens, motsvarande siffra för riket är knappt 50 procent. Sammantaget 

har rekryteringsproblemen varit störst inom hotell och restaurang samt inom utbildning, 

vård och omsorg. I tabellen nedan redovisas ett urval av yrken det är brist respektive över-

skott inom. På den privata sidan är det till exempel brist på erfarna lastbilsmekaniker.  

Samtidigt som det är brist på många yrkesgrupper har andra grupper svårare att få jobb. 

Det är bland annat överskott av sökande till arbeten som administratörer/sekreterare, 

lagerarbetare, vaktmästare och städare. Störst är bristen inom offentlig sektor. Som 

nämnts finns det flera bristyrken inom vård och omsorg. Framför allt är bristen stor på 

flera yrkesgrupper med långa högskoleutbildningar, framför allt läkare, sjuksköterskor och 

tandläkare men det bedöms även vara brist på undersköterskor som en följd av stora ny- 

och ersättningsrekryteringar. Grupper som kan ha svårare att hitta ett jobb är exempelvis 

vårdbiträden och personliga assistenter. Utbildningsverksamheten uppger brist på förskol-

lärare och gymnasielärare i yrkesämnen. På barnskötare tenderar det i stället att vara över-

skott. 

Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Gotlands län under det närmaste året 

 

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2016 för ett urval av yrken i länet. 

 

Befolkning och arbetskraft 

Arbetskraften 

Arbetskraften definieras som summan av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa. De per-

soner som är i program med aktivitetsstöd räknas i officiell statistik5 inte in i arbetskraften 

                                                             
5 SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 

Bristyrken Överskottsyrken

Förskollärare Administratörer/sekreterare

Lastbilsmekaniker Ekonomiassistenter

Läkare Frisör

Lärare i grundskolans tidigare år Försäljare, dagligvaror

Medicinsk sekreterare Försäljare, fackhandel

Mjukvaru- och systemutvecklare Lagerarbetare

Röntgensjuksköterskor Lastbilsförare

Sjuksköterska (Grundutbildad) Parkarbetare

Socialsekreterare Truckförare

Undersköterska Vårdbiträden
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utan räknas som studerande. Personer i arbete med stöd som anställningsstöd, lönebidrag, 

nystarts- och instegsjobb räknas däremot som sysselsatta. I Arbetsförmedlingens definit-

ion av arbetskraften (registerbaserad arbetskraft) används förvärvsarbetande nattbefolk-

ning (SCB) samt öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Arbets-

kraftsutbudet påverkas av befolknings- och sysselsättningsutveckling, utbildning, pens-

ionsavgångar och ohälsotal.    

Befolkningsutveckling 

Den faktor som har den enskilt största påverkan på arbetskraftens storlek och framtida 

tillväxtpotential är utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder. Antalet personer i åld-

rarna 16-64 har minskat kontinuerligt sedan 2006.  

Tidigare har befolkningen i arbetsför ålder bedömts minska kraftigt över tid på Gotland. 

Just nu kommer många arbetstillfällen samtidigt som vi har en kraftigt ökande asylinvand-

ring. För ett litet län som Gotland är det av stor vikt att ta tillvara på dessa möjligheter.  

Risken är annars stor att försörjningsbördan annars blir väldigt hög för de yrkesverksamma 

i förhållande till de utanför arbetskraften. Detta i sin tur innebär ett ökat tryck på de offent-

liga finanserna. Samtidigt har arbetsmarknaden en tendens att anpassa sig efter utbudet 

vilket betyder att fler personer i arbetskraften generar fler sysselsatta och i förlängningen 

starkare offentliga finanser. Färre individer i arbetskraften generar högre produktivitet per 

individ men det medför samtidigt mindre medel till offentliga intäkter som framför allt är 

beroende av antalet sysselsatta.6 

Stor grupp utanför arbetskraften 

Som en följd av den finansiella försiktigheten och relativt måttliga konjunkturuppgången 

bedömer vi att antalet gotländska ungdomar som väljer att studera vidare på högskola, uni-

versitet eller YH-utbildning blir oförändrat under 2015-2016. Inflödet till arbetskraften 

från studier dämpas vid ett svagt konjunkturläge då möjligheterna till anställning blir av-

sevärt sämre. Antalet studerande vid den regionala vuxenutbildningen har minskat under 

senare år och utbildningarna har ändrat inriktning. Fler yrkesinriktade utbildningar startas 

och samarbete mellan kommuner sker i större omfattning. Vår bedömning är att antalet 

vuxenstuderande kommer att öka något under året. Sammantaget innebär detta att antalet 

personer i arbetskraften ökar.   

Ohälsa 

En del av dem som står utanför arbetskraften gör det på grund av sjukskrivning. Personer 

som är långtidssjukskrivna eller har sjuk- och aktivitetsersättning (SA) ingår inte i arbets-

kraften. Antalet personer som beviljas sjuk- och aktivitetsersättning ökat de senaste 5 åren 

men totalt sett har antalet personer med dessa ersättningar sjunkit i nästan 10 år i rad och 

Arbetsförmedlingen bedömer att utflödet från arbetskraften till Försäkringskassan blir 

                                                             
6 SCB:s befolkningsprognos 2012. Underlaget till detta stycke är en specialbearbetning av SCB:s sen-
aste befolkningsprognos, nedbruten på län och kommuner. Bearbetningen har gjorts av SCB. Utveckl-
ingen i framskrivningarna baseras på de senaste årens mönster i befolkningsutvecklingen. Läs mer 
om SCB:s befolkningsprognoser: http://www.scb.se/BE0401 
 

http://www.scb.se/BE0401


 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Gotlands län 

 

 

20  

fortsatt lågt. Likaså är bedömningen att inflödet till arbetskraften också blir lågt. Föränd-

ringar i regelverket för socialförsäkringen kan dock innebära att överströmningen från För-

säkringskassan till Arbetsförmedlingen ökar. Detta innebär i så fall ett tillskott till arbets-

kraften. Samtidigt kan arbetskraften minska vid förändringar åt andra hållet.  

Utbildning 

Antalet nya studenter vid landets högskolor ökade i en jämförelse efter finanskrisen och 

den lågkonjunktur som följde. Förklaringen är att människor i ett försämrat konjunktur-

läge i större utsträckning väljer studier. Den ekonomiska instabilitet som varit ett faktum 

under några år har inneburit ett ökat intresse för studier på olika nivåer. Utifrån en något 

starkare arbetsmarknad bedömer Arbetsförmedlingen att andelen personer som väljer 

högre studier blir oförändrat under året. 

Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshetens utveckling 

2008 var arbetslösheten på Gotland historiskt låg, 1 901 personer. Denna siffra kan jämfö-

ras med en topp på 2 766 personer under fjärde kvartalet 2012 – då arbetslösheten började 

sjunka. Under 2013 sjönk arbetslösheten till 2 655 personer. Vi reviderade ner prognosen 

över arbetslösheten något i våras men ändå har vår bedömning om en arbetslöshet under 

8 procent av den registerbaserade arbetskraften har infriats under 2015, som vi bedömde 

för ett år sedan. Till slutet av 2015 väntas arbetslösheten ha sjunkit till 2 200, motsvarande 

7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, och till slutet av 2016 sjunker den till 

knappt 2 000, 7,2 procent av arbetskraften. Det arbetsmarknadspolitiska program som be-

döms fortsätta ha flest deltagare är Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för 

ungdomar. 

 
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Got-
lands län, januari 1995-oktober 2015 
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Arbetslöshetens sammansättning 

I diagrammet nedan redovisas den totala arbetslösheten och dess andel av den registerba-

serade arbetskraften som ett genomsnitt för kvartal två och tre 2015, dels för länet som 

helhet, dels för ett antal utvalda grupper samt riket. Under året har arbetslösheten på Got-

land och i riket pendlat mellan 7,3–7,8 procent av arbetskraften. Andelen arbetslösa ung-

domar 18-24 år på Gotland var 13, 5 procent av arbetskraften, att jämföra med 12,9 procent 

i genomsnitt för riket. Många av de arbetslösa ungdomarna har inte tidigare varit inskrivna 

som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och saknar i stor utsträckning erfarenhet från ar-

betslivet och har därför svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för re-
spektive grupp, genomsnitt av kv 2 2014 och kv 3 2015, Gotlands län 

 

 

Andelen för utrikesfödda är 19,2 procent, att jämföra med rikets genomsnitt på 21,0 pro-

cent. Vad gäller utbildningsbakgrund så är den största gruppen av de inskrivna arbetslösa 

de med endast grundskola eller en avbruten gymnasieutbildning. Länets totala arbetslöshet 

ligger lägre än riksgenomsnittet, särskilt vid de kvartal där sommarjobben inverkar. Vid 

andra tidpunkter på året har länet oftast en högre arbetslöshet än riket i genomsnitt. Man 

kan även urskilja klara skillnader i relativ arbetslöshet mellan de olika grupperna. Tuffast 

på länets arbetsmarknad har utrikes födda, personer med högst förgymnasial utbildning 

och unga i åldrarna 18-24 år. Dessa gruppers andelssiffra är markant högre än för andra 

undergrupper, där de utrikes födda uppvisar den klart största arbetslöshetssiffran med sina 

dryga 20 procent. Gruppen utrikes födda i länet ligger dock något under motsvarande siffa 

för riksgenomsnittet. ’ 

Gruppen äldre 55-64 år är i motsats till ut0meuropeiskt födda den grupp som har länets 

lägsta arbetslöshet med sina 5,5 procent, samma nivå som för riket i genomsnitt. Äldre har 

förvisso en generellt låg arbetslöshet men de som blir arbetslösa och som förblir det en 

längre tid har svårt att sedan konkurrera om de lediga arbetstillfällena.  
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Gruppen ungdomar drabbas ofta tidigare än andra grupper i en konjunkturnedgång men 

är också ofta de första som gynnas i konjunkturuppgångar. Länets ungdomsarbetslöshet 

låg 0,6 procentenheter över riksgenomsnittet.  

Att utbildning är en faktor som stärker individens position på arbetsmarknaden framgår 

tydligt i tabellen. De stora skillnaderna i relativ arbetslöshet mellan de olika utbildnings-

grupperna (förgymnasialt-, gymnasialt- respektive eftergymnasialt utbildade) kan ses både 

i länet och i riket som helhet. Generellt gäller att ju högre utbildning en person har desto 

lägre är arbetslösheten.  

 

Arbetssökande med lång arbetslöshetstid 

Av länets drygt 2 155 arbetslösa under april månad hade cirka 1 000 personer varit in-

skrivna på Arbetsförmedlingen i mindre än ett halvår. Just de med korta arbetslöshetstider 

är de som påverkas mest av svängningar i konjunkturen. Det framgår väldigt tydligt av di-

agrammet nedan att så blev fallet vid finanskrisen 2008 då arbetslösheten för gruppen 

ökade dramatiskt medan de med längre arbetslöshetstider inte påverkades lika kraftigt.  

Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Gotlands län, januari 2006-
oktober 2015 

 

Sannolikheten att få anställning minskar proportionerligt med längre inskrivningstider. 

Just att en arbetssökande varit arbetslös länge visar ju på stora svårigheter att få arbete och 

är en indikation på att det kan krävas någon typ av insats för att öka dessa personers chan-

ser till anställning. Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att stötta dessa personer. 

Gruppens storlek varierar väldigt lite över tid och dess arbetslöshet är mer strukturell än 

konjunkturell.  

Antalet personer med utsatt ställning 

Många av de inskrivna arbetslösa tillhör någon av de grupper som har det svårast att hitta 

och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper bland de inskrivna 



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Gotlands län 

 

 

23  

arbetslösa som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och löper större 

risker att bli långvarigt arbetslösa. Antalet i dessa grupper har ökat trendmässigt sedan 

2004 och utgör nu mer än hälften av de arbetssökande. Länet möter här en av sina utma-

ningar i arbetet med dessa personer.  

Grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden: 

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 

• Arbetslösa födda utanför Europa 

• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

• Arbetslösa äldre (55-64 år) 

Det är dock viktigt att påpeka att ingen av ovanstående grupper är på något sätt homogen 

utan att det inom respektive grupp ryms individuella skillnader och egenskaper så som ex-

empelvis hög utbildning eller gedigen arbetslivserfarenhet vilket påverkar individens möj-

ligheter till att finna och behålla ett arbete. 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbets-
lösa, Gotlands län, januari 2004-oktober 2015 

 

Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 

Personer som saknar gymnasieutbildning möter en fortsatt tuff arbetsmarknad. Trots att 

arbetslösheten för denna grupp har minskat är det fortfarande knappt 550 inskrivna ar-

betslösa som alla har gemensamt att de saknar gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 

Det motsvarar en tredjedel av de arbetslösa i länet. Att arbetsmarknaden generellt numera 

ställer höga krav på de arbetssökande återspeglas även i kravprofilerna i de lediga platser 

som anmäls till Arbetsförmedlingen där en majoritet av tjänsterna förutsätter som lägst en 

gymnasial utbildning.   
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Äldre 55-64 år 

Personer mellan 55-64 år utgör i regel ingen grupp med svag ställning på arbetsmarknaden. 

Till antalet utgör dessa personer en av de minsta undergrupperna och trenden är ett fal-

lande antal arbetslösa. Av de äldre som blir kvar i arbetslöshet finns en stor andel personer 

som generellt har påtagligt svårt att snabbt finna ett nytt arbete. Av den anledningen har 

Arbetsförmedlingen identifierat arbetslösa i detta åldersintervall som en grupp som har 

högre trösklar än andra.  Drygt 20 procent av de inskrivna arbetslösa var mellan 55-64 år. 

Många av dem har endast förgymnasial utbildning och därmed svårt att återetablera sig på 

arbetsmarknaden.   

Utrikes födda 

Antalet personer som invandrat till Sverige har varit stort under de senaste åren och de har 

bidragit positivt till landets befolkningstillväxt. Till Gotland har de varit få till antalet men 

och endast i endast i låg utsträckning bidragit till ett ökat arbetskraftsutbud. Nu ser flyk-

tingsituationen helt annorlunda ut och Gotland har nu fått möjligheten att både hjälpa och 

samtidigt öka möjligheten att öka Gotlands befolkning. Inom gruppen finns en stor repre-

sentation av personer med högst förgymnasial utbildning, vilket syns i det höga arbetslös-

hetstalet, men en hel del har också utbildning från högskola eller universitet. Sedan 2010 

har Arbetsförmedlingen tagit över det samordnande ansvaret för etableringsinsatser för 

nyanlända flykting- och deras anhöriginvandrare från kommunerna. Reformen syftar till 

att underlätta för dessa individer att på kortast och effektivast sätt få ett arbete eller påbörja 

högre studier.  

Under året har antalet utomeuropeiskt födda som gått till arbete ökat men fortfarande finns 

en stor andel arbetssökande som inte har verktygen som krävs för att etablera sig på ar-

betsmarknaden. Initialt saknar många av dessa arbetssökande ofta ett kontaktnät på den 

svenska arbetsmarknaden vilket försvårar chanserna till arbete. Inte sällan saknas även i 

början kunskaper i svenska språket vilket också begränsar jobbmöjligheterna. Utöver detta 

kan det uppstå situationer där arbetsgivaren får problem med att värdera sökandes tidigare 

inhämtade utbildning eller arbetslivserfarenhet från utlandet. Sammantaget betyder detta 

att det finns en outnyttjad arbetskraftsresurs på arbetsmarknaden som kan komma att 

spela en viktig roll för länets framtida försörjning. Det är därför viktigt att Arbetsför-

medlingens insatser anpassas för att korta arbetslöshetstiderna för dessa sökande. Den got-

ländska arbetskraften behöver fyllas på för att kunna möta framtida arbetskraftsbehov och 

största sannolikheten till att lyckas med detta är en ökad invandring där Gotland blir bo-

stadsort.  

Personer med funktionsnedsättning 

Antalet inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

var 625 personer i oktober.  För arbetsgivare som anställer inskrivna arbetslösa med funkt-

ionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan Arbetsförmedlingen erbjuda olika 

typer av anställningsstöd för att öka möjligheterna för dessa personer att etablera sig på 

arbetsmarknaden.  
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Generellt sett så spelar arbetsmarknadspolitiska insatser ofta en avgörande roll för att 

hjälpa dessa personer tillbaka in på arbetsmarknaden. Ett av flera verktyg som Arbetsför-

medlingen förfogar över för att stötta de arbetssökande är olika typer av arbetsmarknads-

politiska program. Genom programdeltagandet behåller den arbetssökande anknytningen 

till arbetsmarknaden, vilket syftar till att minska risken för långvarig arbetslöshet och risk 

för utanförskap. De olika programmen ska även bidra till att de arbetssökande får de kun-

skaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Våra intervjuer med sociala företag är en av 

flera åtgärder för att bättre kunna stötta personer med funktionsnedsättning på deras väg 

till anställning. 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Gotlands län, ja-
nuari 2004-oktober 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper. 

 

Utmaningar på länets arbetsmarknad 

Nedan behandlas viktiga utmaningar för länet. Det är områden som i ett bredare perspektiv 

är viktiga för att ett litet län som Gotland ska kunna utvecklas när det gäller befolkning, 

arbetsmarknad och välfärd. Gemensamt för att länet ska lyckas är samverkan och samord-

ning mellan offentliga och privata aktörer.  

Arbetslöshet parallellt med arbetskraftsbrist 

Den konjunkturella avmattning samt stegring av arbetslöshet som skedde under hösten 

2012 ökade konkurrensen om de lediga jobben i länet. Trots att arbetslösheten sjunkit och 

att vi bedömer den som fortsatt sjunkande är arbetslösheten relativt hög och konkurrensen 

om de lediga jobben hård. Trots detta förekommer brist på arbetskraft inom vissa yrkes-

områden. Denna brist, som tidigare nämnts under de olika branschavsnitten och under 

kapitlet rekryteringsproblem, är viktig för alla parter att agera på. Långvarig brist på erfa-

ren och rätt utbildad arbetskraft kan ge negativa effekter för så väl individen, det enskilda 

företaget som för samhällsekonomin i stort. Det är alltså av vikt att frågor som berör reg-
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ionens kompetensförsörjning belyses i alla politiska områden så som i exempelvis utbild-

ningspolitiken så väl som inom arbetsmarknadspolitiken. Gotlands bristindex har histo-

riskt sett varit högt, ofta högre än riket, vilket också innebär en risk. När konjunkturen 

vänder uppåt, kommer bristen på arbetskraft att öka vilket i förlängningen kan försämra 

öns tillväxtpotential.  

Under inledningen av 2013 sågs vissa tecken på att länets arbetsmarknad stärktes och den 

stigande arbetslösheten bromsade in. Under förra året och i år har arbetslösheten sjunkit 

men konkurrensen om jobben är fortsatt hög. Detta innebär att personer med starka meri-

ter, erfarenhet och aktuell arbetslivserfarenhet har störst chanser till anställning på arbets-

marknaden. Mot bakgrund av detta finns det en mycket stor risk att arbetslösa med längre 

perioder i arbetslöshet kommer att öka ytterligare. Långa tider utan arbete innebär ofta att 

vägen tillbaka till arbetsmarknaden blir betydligt svårare.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Metod och urval 

Historia och syfte 

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

fördes 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 materi-

alet 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 pro-

gnoser 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 ge-

nom 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, re-

kryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga ar-

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

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

tesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Ar-

betsförmedlingens undersökning. 

Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömning-

arna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan 

statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmark-

naden. 

Urval och svarsfrekvenser 

Urvalet av privata arbetsställen7 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. 

Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För 

arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är 

                                                             
7 Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används nor-

malt vid två prognostillfällen innan det byts ut. 

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

tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 154 ar-

betsställen inom det privata näringslivet i Gotlands län och svarsfrekvensen blev 100 pro-

cent. 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 16 offentliga arbetsgivare i urvalet i Gotlands län och svarsfrekven-

sen uppgick till 100 procent. 
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Bilaga 2. Definitioner 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efter-

frågeläget 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 mi-

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

Inskrivna arbetslösa 

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

tetsstöd. 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 arbets-

marknadsstatistik, 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 Arbets-

förmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år. 

 
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen



   
    

 

 

Arbetsmarknadsutsikterna för Gotlands län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 

På vår webbplats www.arbetsformedlingen.se/prognoser hittar du arbetsmarknadsutsikter för 

alla län samt för landet som helhet. 

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke rekom-

menderar vi vår webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen, som uppdateras två gånger 

per år. Se www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. Här beskrivs jobbmöjligheterna under 

det närmaste året för nära 200 yrken. Dessa täcker tillsammans 80 procent av arbetsmark-

naden. För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under de närmaste fem och 

tio åren. I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna 

per yrkesområde på riksnivå. I publikationen Jobbmöjligheter i Gotlands län beskrivs möjlig-

heterna att få jobb det närmaste året för ett stort antal av de yrken som finns på länets arbets-

marknad.  

Prognosmaterialet är fritt att användas och får citeras med källhänvisning. 

Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i juni 2016. 

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser
http://www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Gotlands län 
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser 
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet. 
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna. 
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Jim Enström, 010-487 26 40.

Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke, 
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen. 
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. 
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken. 
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden. 
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna 
de närmaste fem och tio åren.

I publikationen Var finns jobben? 
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2016.
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