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Sammanfattning
Positivare omvärldsbild
Den globala tillväxten har varit svag två år i följd, men trots allt har det skett tydliga förbättringar under 2013, och utsikterna för världsekonomin har blivit något ljusare jämfört med
våren 2013. Utvecklingen är delvis kopplad till en mycket expansiv penningpolitik i många
länder. De framåtblickande indikatorerna är dessutom positiva i flertalet länder och indikatorerna har också förstärkts under hösten 2013, vilket talar för att den globala tillväxten ökar i
tempo under 2014 och 2015. Förbättringen är och blir tydligast i USA, men det står också
klart att eurozonen passerat konjunkturbotten och att en viss förbättring har påbörjats.
Denna utveckling bedöms förstärkas något 2014 och 2015, men området fortsätter att brottas
med stora problem, exempelvis hög offentlig skuld och en mycket hög arbetslöshet. Det betyder att det återstår stora strukturreformer och även under 2014 pågår arbetet med att sanera
statsbudgetarna. Det innebär att den inhemska efterfrågan förblir svag i många euroländer
och att det kommer att ta mycket lång tid innan området normaliseras. Den trots allt mer
positiva omvärldsbilden talar för att tillväxten av världshandeln blir klart större 2014 och
2015 än 2013. Denna utveckling gynnar svenska exportföretag, och förbättringen blir mer
tydlig 2015.

Hushåll och företag tror på en förstärkt ekonomisk aktivitet i Sverige
Tillväxten i den svenska ekonomin har varit svag under 2013 års tre första kvartal, men de
framåtblickande indikatorerna har blivit allt starkare. Det betyder att det finns en stark förväntan hos näringsidkare och hushåll att bättre tider står för dörren. De svenska hushållens
inkomster fortsätter att utvecklas väl samtidigt som deras förmögenhet stiger. Denna utveckling understöds av en expansiv finanspolitik och till detta kan läggas att hushållen hittills valt
att prioritera sparandet vilket dämpat den privata konsumtionen. Det finns därför mycket
som talar för att privat konsumtion kommer att hålla i taktpinnen när det gäller tillväxten
under de kommande åren. Den svaga investeringskonjunkturen har bottnat och vänt upp,
vilket bland annat sammanhänger med en ökad bostadsproduktion. Det dröjer visserligen
ganska länge innan investeringarna når upp till en hög nivå men de ökar undan för undan
åren 2014 och 2015. Den förstärkning som sker av den globala konjunkturen leder till att exporten börjar öka 2014 och det är en utveckling som förstärks 2015. BNP beräknas öka med
0,9 procent 2013, med 2,7 procent 2014 och med 3,3 procent 2015.

Sysselsättningen ökar med 116 000 personer mellan 2013 och 2015
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av drygt 11 000 arbetsställen visar att arbetsgivarna är optimistiska inför det kommande året. De räknar med en successiv förstärkning av
efterfrågan på varor och tjänster och de planerar att tydligt utöka antalet anställda under de
kommande två åren. Denna bild framkommer också i Konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Båda undersökningarna slår fast att uppgången är bred, det vill säga att det finns
en växande framtidstro hos samtliga näringsgrenar. Det är nu bara inom byggverksamheten
som olika indikatorer signalerar ett stämningsläge som understiger det historiska genomsnittet. Trots en svag ekonomisk aktivitet 2013 har sysselsättningsutvecklingen varit stark, vilket
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lett till en svag produktivitetstillväxt. Det betyder att antalet sysselsatta bedöms öka med
47 000 personer mellan 2012 och 2013. Under 2014 och 2015 förstärks utvecklingen på arbetsmarknaden ytterligare och sysselsättningen beräknas öka med 61 000 respektive 55 000
personer. Trots många nya jobb 2013 ökar arbetslösheten marginellt, från 8,0 procent 2012
till 8,1 procent 2013 i åldrarna 16-64 år. Under 2014 och 2015 sjunker arbetslösheten till 7,8
respektive 7,4 procent. Det är en kraftig tillväxt av utbudet av arbetskraft som motverkar en
mer tydlig nedgång av arbetslösheten under åren 2013 till 2015.

Bristen på arbetskraft ökar 2014 och 2015
Bristen på efterfrågad arbetskraft inom det privata näringslivet har under 2013 legat på en
oväntad låg nivå trots att sysselsättningen ökat i god takt. Detta gäller även inom flera traditionella tillväxtbranscher. Utgångsläget är således gynnsamt och det talar för att det finns ett
tidsmässigt utrymme innan en ökad efterfrågan på arbetskraft leder till mer alarmerande
rekryteringsproblem. Det finns dock i dagsläget vissa tendenser till att bristen på efterfrågad
arbetskraft har lämnat bottennivån och är på väg att öka.
Rekryteringsproblemen bedöms öka åren 2014 och 2015. Mycket tyder emellertid på att det
stora flertalet rekryteringar kommer att klaras på ett smidigt sätt under år 2014 och att bristtalen inte kommer att vara alarmerande höga. Under år 2015 kan vissa branscher och allt fler
regioner känna av att tillgången på utbildad arbetskraft blir begränsad. Den bilden kommer
främst att märkas i regioner med stora pensionsavgångar och med samtidigt minskande arbetskraftsutbud. Fortsätter efterfrågan på arbetskraft att öka efter prognoshorisonten, det vill
säga efter år 2015, så kommer bristen på arbetskraft att bli bekymmersam i ett betydligt bredare fält av branscher, yrken och regioner. Det finns inga allvarliga orosmoln på himlen i
form av hot om större generella effekter av bristen på lönebildningen under år 2014. Det som
är oroande är att sammansättningen av inskrivna arbetslösa förändrats undan för undan med
ett växande inslag av arbetslösa som har svårlösta arbetsmarknadsproblem. Detta riskerar att
medföra att bedömningen av de lediga resurserna på arbetsmarknaden överskattats, det vill
säga att jämviktsarbetslösheten har ökat. Vi gör trots allt bedömningen att den ökade efterfrågan på arbetskraft under 2015 inte kommer att utlösa några större skadeverkningar på
ekonomin, men denna bedömning får ändå betraktas som förknippad med viss osäkerhet.

Många arbetslösa och få jobb med låga utbildningskrav
Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser står än mer än tidigare i fokus när efterfrågan på arbetskraft ökar och de lediga jobben blir fler. Förutsättningarna är givna utifrån
ett förlopp där antalet arbetslösa med utbildning och god kompetens minskar allt eftersom
konjunkturen förstärks. För att upprätthålla en över tid god utveckling av sysselsättningen
måste en stigande andel av jobben tillsättas med arbetslösa som i normalfallet inte lika snabbt
finner ett arbete som arbetslösa med starkare ställning på arbetsmarknaden. Matchningen på
arbetsmarknaden blir mot den bakgrunden en stor och växande utmaning. En viktig förutsättning för att lyckas väl i matchningsarbetet är att ha goda kontakter med arbetsgivare inom
olika branscher och regioner för att tillsammans med dem finna lämplig arbetskraft till de
lediga jobben och lösningar för personer som inte fullt ut har de kompetenser som efterfrågas.
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Det finns en kvarts miljon inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden och alla dessa ska matchas mot lediga platser där utbildningskraven ofta är höga.
Sammansättningen av efterfrågan på arbetskraft ger endast liten draghjälp i detta arbete.
Tillgången på jobb för personer med kort utbildning minskar trendmässigt och sedan millennieskiftet har 150 000 arbetstillfällen fallit bort inom yrken med lägre utbildningskrav. 1
Kommande år bedöms antalet sysselsatta ligga kvar på ungefär oförändrad nivå inom dessa
yrken med anledning av att sysselsättningsutvecklingen inom den privata tjänstesektorn blir
fortsatt stark. Nästa nedgångsfas kommer med all säkerhet i samband med en framtida avmattning av konjunkturen. Den långsiktigt negativa sysselsättningstrenden är nämligen
mycket tydlig och den redan nu begränsade arbetsmarknaden för lågkvalificerade jobb blir
mindre och mindre över tid. För närvarande utgör den cirka 10 procent av hela arbetsmarknaden.
Utbildningskraven har höjts betydligt sedan millennieskiftet vilket visar sig genom att det
tillkommit cirka 400 000 arbetstillfällen inom eftergymnasiala yrken. För dessa yrken har
sysselsättningstillväxten förblivit stark över tid frånsett kortare inbromsningar i samband
med svagare konjunkturlägen. Tillväxten inom yrken på eftergymnasial nivå har legat på
drygt 2 procent det senaste året, vilket motsvarar cirka 40 000 arbetstillfällen. För yrken på
eftergymnasial nivå blir utvecklingen fortsatt starkt positiv under de närmaste åren. Det finns
inget som talar för att ökningstakten skulle minska.

Utmaningarna blir mycket stora
Den utbudsinriktade politiken har haft god effekt och medfört en stark ökning av utbudet av
arbetskraft. Den ökningen har möjliggjort en god sysselsättningsutveckling på senare år, men
den har också medfört högre arbetslöshet inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat för utomeuropeiskt födda och för personer med funktionsnedsättning.
Den utbudsstimulerade politiken är dock mycket viktig, inte minst ur ett välfärdsperspektiv.
Utbudet av arbetskraft behöver öka betydligt för att det ska gå att upprätthålla en god och
uthållig ökning av sysselsättningen och antalet arbetade timmar på lång sikt. Det pågår en
stor generationsväxling på arbetsmarknaden samtidigt som den samlade tillgången på arbetskraft riskerar att bli knapp i flera mindre regioner.
Följande grupper kommer att mötas av stora svårigheter att snabbt finna arbete:
•

Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning

•

Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning

•

Arbetslösa utomeuropeiskt födda

•

Arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga

•

Arbetslösa personer 55-64 år

Arbetslösa med svag ställning konkurrerar på en krympande marknad
De närmaste åren kommer att medföra kraftigt sjunkande arbetslöshet för personer med
stark ställning på arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft ökar främst inom yrken med
1 Innefattar yrken med kort utbildning inom administration och inom industrin samt inom yrken där det inte ställs krav på formell
utbildning.
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högre utbildningskrav och den utvecklingen gynnar i hög grad arbetslösa med god utbildning
och yrkeserfarenhet. Arbetslösa med svagare ställning måste i sin tur konkurrera om det begränsade och krympande antalet lediga jobb med lägre utbildningskrav, vilket medför att
många arbetslösa saknar arbete över lång tid. Även om arbetslöshetstiden bryts för vissa inom
nämnda kategori av arbetslösa så kommer många åter tillbaka till arbetslöshet efter en tid på
grund av bristerna i utbildning och kompetens.
Antalet inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden uppgick i
slutet av oktober 2013 till 248 000 samtidigt som det fanns 154 000 inom övriga grupper av
arbetslösa. Detta är en ökning med 13 000 respektive en minskning med 10 000 personer
sedan oktober 2012. Antalet arbetslösa inom grupper med svag ställning beräknas fortsätta
att ligga på en hög nivå, varefter utvecklingen övergår till en minskning under loppet av prognosperioden. Bakom denna prognos ligger att efterfrågan på arbetskraft stärks så pass
mycket att allt fler grupper på arbetsmarknaden gynnas.

40 procent av de arbetslösa är födda i annat land
Omkring 40 procent av inskrivna arbetslösa är födda i ett annat land än Sverige. Av dessa
160 000 arbetslösa är flertalet födda i ett utomeuropeiskt land. År 2005 var andelen utrikes
födda endast hälften så stor som i dag, drygt 20 procent. Uppgången har till största delen
skett bland utomeuropeiskt födda.
Hösten 2013 var 112 000 utomeuropeiskt födda inskrivna som arbetslösa. Det är nästan tre
gånger fler än i början av år 2008. Antalet inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda
bedöms öka år 2014 och nå över 120 000 personer, för att sedan minska något genom den
starkare efterfrågan på arbetskraft. Huvuddelen av arbetslöshetsökningen kommer att ske
bland personer under 45 år.

Var femte arbetslös har en funktionsnedsättning
Av de inskrivna arbetslösa har var femte en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning har ökat stadigt de senaste åren och
har dubblerats sedan 2008. Tillväxttakten har dessutom tilltagit något under det senaste året.
För fem år sedan var andelen arbetslösa med funktionsnedsättning omkring hälften så stor
som i dag. I oktober 2013 uppgick antalet till 82 000 personer och det väntas öka med drygt
5 000 personer årligen de närmaste åren genom fortsatta överföringar från sjukförsäkringssystemet.
I likhet med utvecklingen av arbetslösheten för utomeuropeiskt födda finns en tydlig tendens
till att en stor del av arbetslöshetsökningen bland personer med funktionsnedsättning sker i
lägre åldrar (20-44 år). Speciellt ökar arbetslösheten bland män i dessa åldrar. Den tidigare
ökningen av arbetslösheten i åldrarna 45-64 år har samtidigt bromsat in. Den skilda utvecklingen mellan åldersgrupperna har medfört att antalet arbetslösa nu är något större i den lägre
åldersgruppen än i åldrarna 45-64 år. Denna trend väntas bestå under kommande år vilket
betyder att arbetslöshetens tyngdpunkt bland personer med funktionsnedsättning förskjuts
ytterligare mot lägre åldrar.
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Den bakomliggande orsaken till ökningen av arbetslösa med funktionsnedsättning är psykiskt
relaterad funktionsnedsättning inklusive socialmedicinsk funktionsnedsättning. Det ställer
större krav på Arbetsförmedlingens insatser, och att insatsernas innehåll är väl anpassade till
enskilda personers behov. Utmaningen för Arbetsförmedlingen blir större än tidigare eftersom psykiskt relaterade funktionsnedsättningar är mer komplexa än andra former av
funktionsnedsättningar.

Bristande utbildning bland nästan en tredjedel av samtliga arbetslösa
En mycket stor del av personerna som är arbetslösa har en mycket bristfällig utbildningsbakgrund. Närmare hälften av de 248 000 inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning
på arbetsmarknaden eller nästan 30 procent av inskrivna arbetslösa har en utbildningsnivå
som motsvarar högst grundskola (närmare 120 000 personer). Av inskrivna arbetslösa med
kort utbildning har mer än 40 procent en utbildningsnivå som är lägre än grundskola. Utvecklingen är än mer oroande än vad dessa tal visar genom att mer än 60 procent av korttidsutbildade arbetslösa är under 45 år.
Under kommande år väntas antalet inskrivna arbetslösa som har kort utbildning fortsätta att
öka. Nästan 60 procent av de nyanlända inom etableringsuppdraget har endast en förgymnasial utbildning varav de flesta lägre än grundskola. Antalet arbetslösa med förgymnasial utbildning ökar även på grund av att en stor andel ungdomar lämnar gymnasieskolan med
ofullständiga betyg.

Långa tider utan arbete ökar för arbetslösa med svag ställning
Tre av fyra som haft sammanlagda tider utan arbete i mer än tre år under en tioårsperiod
tillhör kategorin arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden. Andelen visar dessutom
på en trendmässig ökning. Dessutom står de för hela ökningen av inskrivna arbetslösa med
långa tider utan arbete. Antalet inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning som
har haft långa tider utan arbete har mer än fördubblats under en tidsrymd på sex år. Resultatet är inte särskilt överraskande ställt mot bakgrund av att många inte har den utbildningsplattform som krävs för att de ska kunna konkurrera om jobben. Antalet personer som går
långa tider utan arbete kan tillfälligtvis bromsa in genom den förstärkta efterfrågan på arbetskraft då vissa kan finna arbete under en begränsad tid.
Samtidigt har det bara skett små förändringar av antalet som gått långa tider utan arbete
bland övriga arbetslösa (som inte ingår bland grupper med svag ställning på arbetsmarknaden). Antalet har legat stabilt på drygt 30 000 personer sedan år 2010. Bland dessa ingår
främst inrikes födda med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det är arbetslösa som
inte i tillräcklig grad har den kompetens som krävs av de lediga jobben och/eller har valt en
utbildning/ett yrke där jobbtillfällena är begränsade och där det råder hård konkurrens om
jobben. Kontentan blir att dessa arbetslösa blir utan arbete under långa tider och upprepade
gånger sett under en längre tidsperiod. Dessa personer har därmed kört fast utbildningsoch/eller kompetensmässigt och har inte kunnat uppnå de rekryteringskrav som ställs inom
de yrkesområden där de söker de lediga jobben.
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Utrikes födda står för merparten av sysselsättningsökningen
Den sysselsättningsökning på 163 000 personer som förutses för åren 2013 till 2015 kommer i
stor utsträckning utrikes födda att svara för. Störst ökning i antal sker för utomeuropeiskt
födda. Det sammanhänger med att utrikes födda svarar för hela tillväxten i aktiv befolkning
16-64 år. Denna utveckling underlättas av att nyanlända snabbare kommer in på arbetsmarknaden jämfört med tidigare till följd av etableringsuppdraget. Den inrikes födda befolkningen
i aktiv ålder fortsätter att minska under åren 2013 till 2015. Dock fortsätter deras sysselsättningsgrad att öka. Vi bedömer att även sysselsättningsgraden för utrikes födda ökar under vår
prognoshorisont. Trots detta förblir skillnaden i sysselsättningsgrad mellan i synnerhet utomeuropeiskt födda och inrikes födda alltför stor. Under de tre första kvartalen 2013 uppgick
sysselsättningsgraden för inrikes födda i åldern 16-64 år till 78,4 procent, jämfört med 56,3
procent för utomeuropeiskt födda. Skillnaden mellan de två grupperna är särskilt stor för
kvinnor.

Eftergymnasialt utbildade svarar för en stor del av sysselsättningsökningen
Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivån och sysselsättningen. Hela den förväntade sysselsättningsökningen på 47 000 personer 2013 står eftergymnasialt utbildade för.
Under de närmaste två åren kommer en stor del av de 116 000 nya jobben att gå till eftergymnasialt utbildade. Även i denna grupp är skillnaden mellan inrikes födda och utrikes födda
alltför stor. Sysselsättningsgraden uppgick för inrikes födda till nästan 90 procent under de
tre första kvartalen 2013, jämfört med 72 procent för utomeuropeiskt födda. Under åren 2014
till 2015 ökar även sysselsättningen för gymnasieutbildade medan den i bästa fall upphör att
minska för förgymnasialt utbildade. Det betyder att sammansättningen av sysselsättningen
fortsätter att förändras, varvid en allt större andel av de sysselsatta har en eftergymnasial
utbildning och en allt mindre andel har enbart en förgymnasial utbildning.
Sett på åldrar har sysselsättningen hittills ökat starkast för ungdomar i åldern 16-24 år, och
det är en utveckling som fortsätter under 2014 och 2015. Åldersgruppen 25-34 år bedöms
också få en god del av kakan av nya jobb. Även övriga åldersgruppers sysselsättning ökar och
det betyder att de äldre på arbetsmarknaden (55-64 år) når en ny rekordnivå. Detsamma gäller för åldrarna över 64 år. Under 2013 skedde en tydligare förstärkning av arbetsmarknaden
för männen än för kvinnorna, men under de kommande åren bedöms utvecklingen förstärkas
i ungefär samma utsträckning för män och kvinnor. Det betyder att sysselsättningsgapet på
nästan 4,5 procentenheter består.

Kraftig ökning av sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn
Den privata tjänstesektorn fortsätter att vara sysselsättningslokomotivet, och där ökar sysselsättningen inom flertalet av dess branscher. Den ökade privata konsumtionen gynnar exempelvis handel, hotell och restaurang samt personliga tjänster. Återhämtningen inom industrin
påverkar företagstjänster och transport gynnsamt. Antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn beräknas öka med drygt 40 000 personer 2013 och med 50 000 personer 2014.
Industrin är den näring som fått ta den största smällen av den svaga globala konjunkturen.
Optimismen för framtiden har dock ökat markant under hösten och nedgången av sysselsättningen har dämpats. Näringen bedöms komma att gå in i en tydlig återhämtningsfas 2014.
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Trots allt beräknas sysselsättningen komma att minska med 13 000 personer mellan 2012 och
2013. Även 2014 bedöms sysselsättningen minska med 7 000 personer, bland annat till följd
av ett negativt överhäng från 2013. Bostadsproduktionen bedöms öka undan för undan och
den förbättring som skett under andra hälften av 2013 leder till att byggsysselsättningen blir
oförändrad mellan 2012 och 2013. Under 2014 beräknas sysselsättningen komma att öka med
4 000 personer. Den offentliga tjänstesektorn skapar många nya jobb, ofta med privat huvudman. Sysselsättningen beräknas öka med 16 000 personer 2013 och med 15 000 personer
2014.

Sysselsättningen stiger på bred front bland länen 2014
Det väntas ske en starkare sysselsättningsutveckling i storstadslänen än i övriga delar av landet under 2014. Storstadslänen bedöms stå bakom ungefär tre fjärdedelar av sysselsättningsökningen under 2014, motsvarande drygt 45 000 arbetstillfällen. 2 Utvecklingen blir liksom
tidigare starkast i Stockholms län, men det tillkommer också många nya jobb i Västra Götaland och Skåne. Skåne gynnas också av att den danska ekonomin stärks. Övriga län står därmed bakom resterande del av ökningen, det vill säga cirka 16 000 arbetstillfällen. Det intressanta denna gång är att sysselsättningen ökar i samtliga län.
Sammantaget visar kommande ökning av sysselsättningen ett tydligt samband med de olika
regionernas näringsstruktur. Län med en diversifierad arbetsmarknad och ett större inslag av
tjänsteinriktade verksamheter bedöms generellt sett få en betydligt gynnsammare utveckling
än andra län. Detta gäller både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn.
På motsvarande sätt blir industrin en hämsko för utvecklingen i vissa län. Detta gäller i synnerhet regioner vars industrier har ett mer utpräglat beroende av export än av den svenska
hemmamarknaden. Exporten förstärks dock successivt under åren 2014 och 2015.

Stort tillskott av personer till arbetskraftsutbudet
Arbetskraftens tillväxt har under de senaste åren överträffat alla förväntningar, och utvecklingen har tagit en annan riktning än i många andra länder. I de flesta OECD-länder har utbudet av arbetskraft antingen upphört att öka eller också minskat i kölvattnet av den svaga
konjunkturen. Under 2013 beräknas utbudet av arbetskraft öka med 54 000 personer, och
merparten av denna ökning svarar utrikes födda för. Under 2014 och 2015 bedöms utbudet av
arbetskraft öka med 49 000 respektive 42 000 personer. Hela ökningen under dessa år väntas utrikes födda stå för. En central förklaring till den starka utvecklingen av arbetskraftsutbudet är den utbudsstimulerande politiken. Två betydelsefulla reformer är överföringen av
sjukskrivna från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen och etableringsuppdraget som
påskyndat inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare. Dessutom har nettoinvandringen legat på en hög nivå, vilket den också väntas göra under de kommande åren. Även
jobbskatteavdragen och övriga ekonomiska reformer kan ha haft en positiv inverkan på arbetskraftsutbudet.

2

Här avses förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS.
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Arbetslösheten minskar till 7,4 procent 2015
Arbetslösheten har endast uppvisat en svagt sjunkande tendens under 2013, vilket sammanhänger med en stark ökning av arbetskraftsutbudet. Den månatliga säsongrensade arbetslösheten som redovisas av SCB har sjunkit svagt från 8,3 procent under inledningen av året till
8,0 procent i oktober 2013. 3 I faktiska tal uppgick arbetslösheten till 7,4 procent under tredje
kvartalet, vilket var en något lägre nivå än under motsvarande kvartal 2012. Arbetslösheten
kan fördelas på heltidsstuderande som söker arbete och arbetslösa som inte studerar. Det
visar sig då att heltidsstuderande som söker arbete har minskat något sedan våren 2013 medan förändringen av arbetslösa ej studerande varit marginell. Under 2013 beräknas arbetslösheten komma att uppgå till 8,1 procent, varav arbetslösa ej studerande svarar för 5,5 procentenheter (det gamla sättet att redovisa arbetslöshet). Arbetslösheten bedöms sedan
komma att sjunka undan för undan. Den beräknas till 7,8 procent 2014 och till 7,4 procent
2015, vilket betyder att arbetslösheten bland studerande understiger 5 procent av arbetskraften. Antalet arbetslösa minskar från 400 000 år 2013 till 375 000 år 2015.

Männens arbetslöshet har minskat
Det är arbetslösheten bland män som minskat under 2013 medan förändringen av kvinnornas
arbetslöshet varit marginell. Det betyder att arbetslöshetsnivån nu är ungefär lika stor för
båda könen. Det tidigare gapet mellan könen – där männen uppvisat en betydligt högre arbetslöshet än kvinnorna – har således slutits. Denna utveckling sammanhänger med att det
skapats många jobb inom den privata tjänstesektorn som gått till männen. Under de kommande åren bedöms både mäns och kvinnors arbetslöshet komma att minska i ungefär lika
stor omfattning, vilket betyder att skillnaden mellan könen i fråga om arbetslöshet blir liten
under åren 2014 och 2015. Arbetslösheten har minskat tydligast för ungdomar i åldrarna 1624 år, vilket innebär att deras arbetsmarknad förstärks stadigt. Detta är naturligt när arbetsmarknaden förbättras, eftersom unga ofta är en attraktiv grupp när arbetsgivarna ökar rekryteringarna. Arbetslösheten väntas också minska för övriga åldersgrupper på arbetsmarknaden
under de kommande åren.
Efter finanskrisen 2008-2009 ökade den genomsnittliga tiden i arbetslöshet påtagligt. Under
2012 hade den genomsnittlige arbetslöse varit utan arbete i drygt 34 veckor, vilket är drygt 9
veckor mer än under 2008. Under 2013 har tiden i arbetslöshet endast förändrats svagt.
Också antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än 6 månader) ökade i spåren efter finanskrisen. Under tredje kvartalet uppgick antalet långtidsarbetslösa till 117 000 personer motsvarande 32 procent av samtliga arbetslösa. Både antalet och andelen är ungefär densamma
som under tredje kvartalet 2012. Den fortsatta förbättring som väntas på arbetsmarknaden
innebär att andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa ökar under de kommande åren.
Den förstärkning som sker av efterfrågan på arbetskraft gynnar arbetslösa med korta arbetslöshetsperioder mera än de långtidsarbetslösa. Vidare minskar inflödet i arbetslöshet eftersom fler går direkt från studier till arbete, färre varslas om uppsägning med mera.

3

Beräknad i en säsongrensad och trendad tidsserie.
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Valda indikatorer
Procentuell förändring
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BNP, till marknadspris

3,3

-0,6

-5,0

6,6

2,9

0,9

0,9

2,7

3,3

BNP, kalenderkorrigerat

3,5

-0,8

-4,9

6,4

3,2

1,2

0,9

2,8

3,1

Arbetade timmar, kalenderkorrigerat

3,4

0,7

-2,6

2,0

2,0

0,6

0,5

1,5

1,3

Produktivitetstillväxt

0,1

-1,5

-2,3

4,4

1,2

0,6

0,4

1,3

1,8

KPIF, inflation, årsgenomsnitt

1,5

2,7

1,7

2,0

1,4

1,0

0,9

1,1

1,7

Timlön

3,3

4,3

3,4

2,6

2,4

3,1

2,8

2,9

3,0

Hushållens reala disp. inkomster 4

5,5

2,1

2,1

1,6

3,3

3,5

3,1

3,3

2,6

Privat konsumtion

3,7

0,0

-0,3

4,0

1,7

1,6

1,9

2,9

3,3

Sparkvot, inkl. avtalspension 5

7,2

9,0

11,0

8,3

10,4

12,2

12,6

12,9

12,0

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

Nyckeltal

6

Tusental/procent

Förändring, tusental/procentenheter

Utfall

Prognos

2010 2011

2012

2013

Utfall
2014

2015

2011

Prognos
2012 2013

2014

2015

Arbetskraft (16-64 år)

4812

4873

4895

4949

4998

5040

62

22

54

49

42

Sysselsatta (16-64 år)

4395

4491

4502

4549

4610

4665

96

11

47

61

55

Arbetslösa (16-64 år)

417

383

394

400

388

375

-34

11

6

-12

-13

Procent av arbetskraft (16-64 år)

8,4

7,9

8,0

8,1

7,8

7,4

-0,6

0,2

0,1

-0,3

-0,4

Relativa arbetskraftstal (16-64 år)

80,3

81,1

81,5

82,2

82,8

83,1

0,8

0,4

0,7

0,6

0,3

Sysselsättningsgrad (16-64 år)

73,4

74,8

74,9

75,6

76,3

76,9

1,4

0,1

0,7

0,7

0,6

Konjunkturprogram (16-64 år)

185

178

187

202

204

203

-7

9

15

2

-1

Procent av arbetskraft (16-64 år)

3,9

3,7

3,8

4,1

4,1

4,0

-0,2

0,2

0,3

0,0

-0,1

Sysselsatta (15-74 år)

4524

4626

4657

4702

4769

4840

31

45

67

71

Arbetslösa (15-74 år)

425

390

403

411

398

385

-35

13

8

-13

-13

Procent av arbetskraften (15-74 år)

8,6

7,8

8,0

8,0

7,7

7,4

-0,8

0,2

0,0

-0,3

-0,3

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

Avser hushåll och dess icke vinstdrivande organisationer.
Procent av disponibel inkomst.
6 Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar.
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Uppföljning av tidigare prognoser
Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har de senaste åren skiftat, främst beroende på
osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i eurokrisens spår. I vår höstprognos 2012 förutsåg vi sålunda en sysselsättningsnedgång mellan helåren 2012 och 2013 med 25 000 personer, medan vårprognosen 2013 istället angav en uppgång med 31 000. Detta sammanhänger
med en alltmer ökad tilltro det senaste året till den svenska arbetsmarknadens styrka, något
som också resulterar i en ytterligare uppskrivning i föreliggande prognos. Nu räknar vi med
ett sysselsättningstillskott 2013 med 47 000 personer.
På motsvarande sätt har bedömningarna för 2014 reviderats upp. Hösten 2012 var tongångarna även här dystra, med en förväntad sysselsättningsminskning mellan 2013 och 2014 på
15 000 personer. Våren 2013 ljusnade framtidsbedömningarna, och då beräknades istället en
ökning med 37 000. I höstprognosen har optimismen förstärkts ytterligare, med en prognostiserad sysselsättningsökning för 2014 med 61 000 personer.
I höstprognosen 2012 förutsågs arbetskraften stiga med 7 000 personer till 2013, men i vårprognosen 2013 justerades detta tal till 57 000. I den nu aktuella prognosen bedömer vi årets
ökning till 54 000 personer. För 2014 förutsåg vi hösten 2012 en nedgång med 9 000, medan
vid de båda prognostillfällena under 2013 en tydlig ökning beräknats för 2014, med 31 000
respektive 49 000 personer. Omsvängningen i bedömningarna beror till stor del på ändrade
antaganden om arbetskraftens storlek, vilket i sin tur har en viktig förklaring i fortsatt hög
invandring och omfattande utslussning på arbetsmarknaden av personer i de utsatta grupperna.
Förstärkningen av arbetsmarknaden har även påverkat våra arbetslöshetsprognoser. I höstprognosen 2012 och vårprognosen 2013 angavs arbetslösheten till 8,4 respektive 8,5 procent
av arbetskraften. I den nu aktuella prognosen har nivån skrivits ned till 8,1 procent. Också
den relativa arbetslösheten för 2014 har successivt reviderats nedåt, från 8,5 procent hösten
2012 via 8,3 procent våren 2013 till 7,8 procent hösten 2013.
I detta sammanhang bör tilläggas, att SCB:s arbetskraftsundersökningar från och med 2013
bygger på nya och förbättrade beräkningsmetoder. Detta medför också konsekvenser för de
tidigare AKU-serierna som i februari 2013 uppdaterades även vad gäller åren 2010, 2011 och
2012. Detta betyder å andra sidan att våra tidigare prognoser över arbetskraft, sysselsättning
och arbetslöshet inte är fullt ut jämförbara med utfallet. Avvikelserna är dock i huvudsak
marginella.
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Internationell översikt
Omvärldsekonomin förstärks
Den globala ekonomin uppvisar flera tecken på att gå in i en period av högre ekonomisk aktivitet, och det är framför allt Förenta staterna som väntas hålla i taktpinnen. Den kraftiga
motvinden i Europa har mojnat och området går sakta men säkert in på säkrare ekonomisk
mark. Den BNP-tillväxt som väntas är dock svag. Tillväxtekonomierna med Kina i spetsen ger
ett fortsatt stort bidrag till den globala BNP-tillväxten, men bidraget förväntas bli något
mindre under de kommande åren än vad världen har vant sig vid. Världshandeln, som varit
svag både 2012 och 2013, väntas öka 2014 och 20157, vilket gynnar svensk export av varor och
tjänster. Den globala BNP-tillväxten bedöms till en bit över 3,0 procent 2013, till 3,8 procent
2014 och till 4,0 procent 2015. Liksom vid den senast lagda prognosen bedömer vi att nedåtrisken är större än uppåtchansen.
Global BNP-tillväxt
Prognos för 2013-2015
Heldragen linje = historiskt genomsnitt
7

Procent
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Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI

Bättre tider väntar i Förenta staterna
BNP-tillväxten i Förenta staterna har växlat upp hittills under 2013. Detta sammanhänger
dels med att den inhemska efterfrågan stärkts, dels med att nettoexporten förstärkts och att
den gav ett positivt bidrag till BNP-tillväxten under tredje kvartalet. Under tredje kvartalet
ökade BNP med 3,6 procent jämfört med andra kvartalet, säsongrensat och uppräknat till
årstakt. De olika framåtblickande indikatorerna, såsom inköpschefsindex, är positiva för både
industrin och den privata tjänstesektorn, vilket talar för att BNP-tillväxten stärks framöver.
Andra positiva signaler är stigande fastighetspriser, ett ökat byggande och att hushållens
skuldsanering i det närmaste är överstånden.

7

IMF, World Economic Outlook, oktober 2013.
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Inköpschefsindex industrin - USA
Heldragen linje = skiljelinje mellan uppgång/nedgång
juli 1997 - oktober 2013
70

Index

60

50

40

30
1997

1999
1998

2001
2000

2003
2002

2005
2004

2007
2006

2009
2008

2011
2010

2013
2012

Källa: Macrobond

Ett orosmoln som dök upp under hösten var svårigheterna att hitta en lösning för en höjning
av lånetaket. En tillfällig sådan kom på plats den 17 oktober och därmed gick cirka 800 000
permitterade statsanställda åter till sitt arbete. Eftersom dessa får sin lön utbetald i efterhand
bör effekten på BNP-tillväxten komma att bli begränsad. Lånetaket är emellertid höjt bara till
den 7 februari 2014. Den centrala frågan är om de republikanska och demokratiska politikerna åter gräver ned sig i skyttegravar. Det finns dock en del som talar för att så ej blir fallet och
i denna prognos antas att en ny överenskommelse kommer till stånd. Den återhämtning som
sker i den amerikanska ekonomin bedöms emellertid av amerikanska centralbanken (Fed)
som bräcklig och banken deklarerade att det fanns en ökad osäkerhet kring återhämtningen i
Förenta staternas ekonomi. Banken beslöt därmed att fortsätta att köpa statsobligationer i
oförändrad takt och att penningpolitiken blir mycket expansiv under vår prognoshorisont.
BNP-tillväxten, som uppgick till 2,8 procent 2012, beräknas dämpas till 1,7 procent 2013. För
2014 skattas den till cirka 3 procent.
Arbetsmarknaden i Förenta staterna har förbättrats och det sker en tillväxt av jobben. Dock är
takten för låg för att kompensera tillväxten i befolkningen, vilket betyder att sysselsättningsgraden har fortsatt att försvagas, men i avtagande takt. Arbetslösheten har minskat undan för
undan, från 9 procent hösten 2011 till 7 procent i november 2013. 8 Den har dock legat på en
oförändrad nivå under de tre senaste månaderna, men mycket talar för att den ånyo söker sig
nedåt framöver. Bakom nedgången av arbetslösheten ligger att deltagandet i arbetskraften
minskat stadigt, vilket indikerar att en del arbetslösa har kastat in handduken och lämnat
arbetskraften. Detta är allvarligt då dessa personer riskerar att komma långt från arbetsmarknaden när konjunkturuppgången tar fart. Ett annat problem är att arbetslöshetstiderna
ökade kraftigt fram till och med början av 2012. De har därefter minskat något – vilket bland
annat kan bero på att långtidsarbetslösa lämnat arbetsmarknaden – men de genomsnittliga
tiderna ligger ändå högt: drygt 36 veckor i oktober 2013, vilket skall relateras till det histo8

Jämförelserna av arbetslöshet och sysselsättning avser säsongrensade värden.
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riska genomsnittet på drygt 15 veckor 9. Detta kan riskera att höja jämviktsarbetslösheten,
vilket innebär att de senaste årens höga arbetslöshet kommer att ge långsiktiga skadeverkningar. Under de kommande åren bedöms den amerikanska arbetsmarknaden emellertid
komma att förstärkas och mot slutet av prognoshorisonten beräknas arbetslösheten komma
att tydligt understiga 6,5 procent, det vill säga målnivån för Fed innan den börjar höja sin
styrränta.
Relativt arbetskraftstal och arbetslöshet i USA
januari 1948 - oktober 2013
Relativt arbetskraftstal (vä)
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Expansiv finanspolitik i Japan
Den japanska tillväxten har varit snabb hittills under 2013. Under första och andra kvartalet
ökade BNP med 4,3 respektive 3,8 procent jämfört med kvartalet innan, säsongrensat och
uppräknat till årstakt. Bakom detta låg en förhållandevis god utveckling av exporten, men
också av den privata och den offentliga konsumtionen. En viss inbromsning skedde under
tredje kvartalet då BNP växte med 1,9 procent uppräknat till årstakt, men den inbromsningen
bedöms som tillfällig. Den japanska regeringens strategi att få igång den inhemska efterfrågan
genom en mycket expansiv finanspolitik har fått önskad effekt. Ungefär hälften av det lagda
stimulanspaketet syftar till att öka offentliga investeringar vilka främst går till att fortsätta
återuppbyggnaden efter tsunamin. Regeringens och den japanska centralbankens agerande
har lett till att yenen har försvagats markant, vilket gynnar den japanska exporten. Därtill
syftar den förda politiken till att lönerna skall öka, och detta tillsammans med momshöjningar syftar till att bryta nacken av deflationspöket, vilket också tycks ha skett. Regeringen har
också deklarerat strukturreformer för att öka utbudet av arbetskraft, förbättrad utbildning
och hälsovård samt ökad effektivitet i jordbruks- och energisektorn. Vidare har de framåtblickande indikatorerna blivit mer positiva, bland annat Tankan-indexet. Bedömningarna för
BNP-tillväxten har reviderats upp och denna skattas nu till 2,0 procent för 2013. En försvagning är sannolik 2014, vilket delvis kan kopplas till att momsen höjs från 5,0 till 8,0 procent i
september/oktober 2014 och till 10,0 procent 2015 samt att effekterna från den expansiva
9

Avser perioden januari 1948 till oktober 2013.
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finanspolitiken klingar av. BNP beräknas därmed öka med cirka 1,5 procent 2014. Japan tillhör också de länder där arbetslösheten förblivit förhållandevis låg. Den uppgick till 4 procent
i oktober vilket kan jämföras med 4,2 procent för ett år sedan. Den åldrande befolkningen
leder till att arbetskraften utvecklas svagt och en nedgång kan inte uteslutas framöver. Det är
därför nödvändigt att höja förvärvsfrekvensen hos framför allt kvinnor men också ungdomar.

Tillväxten under trend i Kina
Tillväxten i den kinesiska ekonomin har växlat ned, men en viss förbättring noterades under
tredje kvartalet. BNP redovisade då en ökning på 7,8 procent, vilket var en förbättring jämfört
med året innan och kvartalet dessförinnan. Det betyder att BNP fortsätter att klart ligga under
det historiska genomsnittet, men i linje med regeringens mål. Det är dock värt att notera att
de asiatiska tillväxtländerna med Kina i spetsen fortsätter att växa snabbast i den globala
ekonomin trots att deras tillväxt väntas ligga under det historiska genomsnittet under de
kommande åren. Den kinesiska regeringen driver en strategi att tillväxten alltmer skall
komma från privat konsumtion och att investeringarna skall dämpas. Den strategin bedöms
påverka ekonomin under de kommande åren, och den drivs också på av att fastighetsboomen
ökat osäkra fordringar i banksystemet. Den kinesiska ekonomin har också påverkats av att
exporten dämpats på grund av den svaga konjunkturen i Europa. De framåtblickande indikatorerna förutser en fortsatt hygglig aktivitet i ekonomin med en tillväxttakt på ungefär nuvarande nivå. Under 2012 växte Kinas ekonomi med 7,7 procent och mycket talar för att BNPtillväxten blir densamma 2013. Den förändring av tillväxtmodell som regeringen valt antas
leda till att tillväxten dämpas något under både 2014 och 2015. BNP-uppgången skattas därför till cirka 7,5 procent 2014. Arbetslösheten förblir låg de kommande åren.
Aktiviteten i Indiens ekonomi har bromsat in rejält. Landet är beroende av stora strukturreformer men det är osäkert om dessa kommer att realiseras då ett val nalkas. Bedömningen för
det kommande året är emellertid att BNP-tillväxten åter stärks.

Recessionen är över i euroområdet
Under både andra och tredje kvartalet noterades en svag BNP-tillväxt i euroområdet, och det
betyder att området lämnat recessionen bakom sig. Området brottas visserligen med fortsatt
stora problem, men det värsta är över. Den internationella konjunkturuppgången ger stöd åt
exporten och de finanspolitiska åtstramningarna minskar i omfattning under kommande år.
Området tappar dock mark mot bland annat USA. Liksom tidigare är det i norra Europa som
förbättringarna blir tydligast. Det betyder att gapet mellan norra och södra Europa kan vidgas
än mer. De framåtblickande indikatorerna har förbättrats, bland annat har EU:s barometerindikator förstärkts sedan bottennoteringen i april, men indexet signalerar fortfarande att den
ekonomiska aktiviteten är lägre än normalt. Det betyder att området även under de kommande kvartalen kommer att få en viss tillväxt, om än svag. Trots allt förblir området i lågkonjunktur under både 2014 och 2015. Länderna är skuldtyngda, och skulderna har fortsatt
att växa. De uppgick till 93,4 procent av BNP under andra kvartalet 2013. Däremot har bugetunderskottet fortsatt att krympa och uppgick till 3,7 procent 2012, vilket kan jämföras med
6,2 procent 2010. Arbetet med att få ned underskottet ytterligare fortgår vilket också bromsar
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tillväxten av låneskulden. Dessa åtgärder innebär samtidigt en påtaglig broms för ekonomin
under 2014.
EU-indikatorn för eurozonen
januari 1985 - oktober 2013
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Det finns dock tecken på att ett policyskifte kan vara aktuellt där fokus flyttas från snabba
besparingar till mer långsiktiga. Samtidigt flyttas fokus till att avse strukturella reformer.
Detta arbete kommer emellertid att ta lång tid. Detta betyder också att den återhämtning som
väntas kommer att bli svag och att det därför dröjer mycket länge innan området går in i en
högkonjunktur. Ländernas konkurrenskraft har dock stärkts genom lönesänkningar vilket
betyder att fler länder än Tyskland får en god draghjälp från den ökning av världshandeln
som väntas under 2014. Handelsbalansen har förstärkts tydligt inom euroområdet under de
senaste åren, och uppvisar nu ett stort överskott. Det är fortfarande Tyskland som ligger
bakom detta stora överskott eftersom handelsbalansen i området exklusive Tyskland fortfarande uppvisar ett underskott. Detta har dock minskat påtagligt vilket illustrerar dels en förbättring av exporten, dels en svag inhemsk efterfrågan vilket dämpar importen. Å andra sidan
är hushållen mycket pressade av hög arbetslöshet och besparingar, vilket talar för att den
inhemska konsumtionen blir mycket svag även de kommande åren. Till de positiva tecken hör
emellertid att den finansiella marknaden blivit mer positiv, vilket sammanhänger med en rad
åtgärder från ECB. 10

Tyskland är motorn i euroområdet
Skillnaderna mellan olika euroländer är stora, men för de flesta länderna syns en förbättring.
Spanien uppvisade till och med en liten tillväxt under tredje kvartalet, vilket innebar ett
trendbrott då BNP minskat nio kvartal i följd. Tyskland har dock förblivit motorn i euroområdet, detta trots att BNP utvecklades svagt under perioden första kvartalet 2012 till första kvartalet 2013. En tydlig förbättring skedde sedan under andra och tredje kvartalet 2013. De
framåtblickande indikatorerna – bland annat IFO-index – har uppvisat att aktiviteten förbättrats tydligt under hösten, vilket indikerar en fortsatt hygglig tillväxt i tysk ekonomi under
10

Europeiska Centralbanken.
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fjärde kvartalet. Tyskland gynnas av att världshandeln bedöms öka under det kommande året,
och tysk export gynnas av att valutan är ganska undervärderad relativt de förhållanden som
råder i landet. Det finns dock förhoppningar om att såväl export som inhemsk efterfrågan
förstärks, och för den senare gäller det främst investeringarna. Det finns nämligen ett uppdämt investeringsbehov i många företag.
Utvecklingen i Frankrike är betydligt trögare än i Tyskland. Landet lämnade en kortvarig recession under andra kvartalet då BNP ökade med 0,5 procent, men under tredje kvartalet
minskade åter BNP svagt. Eurostats barometerindikator för Frankrike har dock stärkts sedan
bottennoteringen i april 2013, men den signalerar ändå att tillväxten understiger trenden.
Landet brottas också med ett för stort budgetunderskott, vilket uppgick till 4,8 procent 2012.
Detta är ändå en förbättring jämfört året innan. Den offentliga skulden har ökat under lång
tid och uppgår 2013 till nästan 95 procent av BNP, och skulden fortsätter att växa 2014.
Frankrike dras också med stora strukturella problem vilket bland annat synliggörs genom att
landet haft budgetproblem under mycket lång tid. Detta betyder att det finns växande krav att
regeringen genomför strukturreformer framöver.
Den politiska turbulensen har varit stor i Italien, vilket hämmat den ekonomiska utvecklingen. Eurostats barometerindikator för Italien har förvisso förbättrats något, men ligger markant under den historiskt genomsnittliga tillväxten. Detta indikerar en fortsatt svag utveckling i landet. BNP har också utvecklats svagt, och har minskat i 9 kvartal i följd. Budgetunderskottet balanserar på 3 procent och den offentliga skulden har stigit till närmare 135 procent
av BNP.
Det mest positiva i euroområdet är att situationen förbättrats något i övriga krisländer och
det indikerar att det värsta är över för dessa länder. Det återstår dock en mycket lång resa
innan även dessa når en mer normal ekonomisk situation. Den sammantagna bedömningen
för euroområdet är emellertid att recessionen är överstånden. BNP beräknas komma att
minska med 0,4 procent 2013, och för 2014 bedöms tillväxten komma att bli 0,7 procent. Tillväxten bedöms sedan komma att bli något starkare under 2015.

Arbetslösheten har i det närmaste upphört att öka
Arbetsmarknaden i euroområdet är mycket svag. Jobben har fortsatt att minska, men arbetslöshetens ökning har bromsat in och nivån uppgick till 12,1 procent i slutet av oktober. Förklaringen är bland annat att arbetskraften minskat något, vilket sannolikt sammanhänger
med att många arbetslösa kastat in handduken och slutat söka arbete. Denna utveckling väntas fortsätta varvid arbetslösheten bedöms komma att endast öka svagt under den närmaste
framtiden, för att upphöra att öka 2014. En viss minskning är trolig under andra halvåret
2014, en utveckling som fortsätter 2015. Arbetslösheten kommer dock att ligga på en mycket
hög nivå under hela prognosperioden. Den beräknas som genomsnitt till 12,1 procent 2013,
vilket kan jämföras med 11,4 procent 2012. Nivån bedöms komma att bli 12,2 procent 2014,
men sjunka till 11,7 procent 2015. Det är också mycket illavarslande att strukturarbetslösheten ligger på en så pass hög nivå, något som synliggörs genom ett mycket stort inslag av långtidsarbetslösa. Andelen av de arbetslösa som varit utan arbete ett år eller mer uppgick i euroområdet till 46,5 procent 2012, och den andelen fortsätter att öka under både 2013 och 2014.
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Detta kan jämföras med att knappt var femte arbetslös i Sverige 2012 hade en arbetslöshetstid
överstigande ett år. Det stora inslaget av långtidsarbetslösa i euroområdet innebär att skadeverkningarna från nuvarande arbetslöshetschock riskerar att bli stora. Det är därför viktigt att
genomföra massiva arbetsmarknadspolitiska insatser för att göra den stora skaran av strukturellt arbetslösa mer anställningsbara. Nuvarande situation leder enligt vår bedömning till ett
växande fattigdomsproblem, politiska framgångar för extremistpartier, ökad kriminalitet,
ökad sjuklighet med mera.

Arbetslösheten inom eurozonen
Heldragen linje = historiskt genomsnitt
januari 1995 - oktober 2013
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De flesta euroländer har brottats med en stadigt stigande arbetslöshet men ett undantag är
Tyskland. Där har arbetslösheten sjunkit till en rekordlåg nivå och uppgick till 5,2 procent i
oktober. Om Tyskland exkluderas stiger arbetslöshetsnivån till i genomsnitt 14,5 procent för
övriga euroländer. Högst arbetslöshet redovisas i Spanien och Grekland, 26,7 respektive 27,3
procent. 11 Den franska arbetslösheten har ökat och uppgick till 10,9 procent i oktober 2013,
vilket kan jämföras med 10,5 procent oktober 2012.

Storbritanniens ekonomi går bra
Storbritanniens ekonomi har uppvisat en god utveckling under 2013 och BNP-tillväxten har
ökat under året. Mellan andra och tredje kvartalet ökade BNP med drygt 3 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt, enligt preliminära siffror. Barometerindikatorn för Storbritannien har också utvecklats starkt och nått en nivå som indikerar mycket högre ekonomisk
aktivitet än det historiska genomsnittet, vilket talar för en ökad tillväxttakt under det fjärde
kvartalet och under inledningen av 2014. Bakom detta ligger mer optimistiska hushåll, stigande huspriser, större tillförsikt i byggsektorn samt förstärkt optimism i industrisektorn. Det
har lett till en positiv utveckling i detaljhandeln och ökad industriproduktion. Den offentliga
skuldsättningen och budgetunderskottet ligger dock på såväl historiskt som internationellt
höga nivåer. Det har lett till åtstramande finanspolitik sedan 2010, men åtstramningen blir
inte lika markerad under 2014 och 2015, vilket ger högre tillväxt under dessa år. Sammanta11

Arbetslöshetstalet för Spanien avser oktober och för Grekland augusti.
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get bedöms BNP växa med 1,4 procent 2013 och med 2,2 procent 2014, och för 2015 kan ökningen skattas till cirka 2,5 procent. Arbetslösheten har sökt sig nedåt och uppgick till 7,5
procent i augusti 2013, vilket kan jämföras med 8,3 procent i augusti 2011. Det mesta talar för
att sysselsättningen fortsätter att öka, vilket leder till att arbetslösheten går nedåt ytterligare
och understiger 7 procent 2015.
EU-indikatorn för Storbritannien
januari 1985 - oktober 2013
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Den danska ekonomin vänder upp
Den privata konsumtionen har ökat i Danmark vilket medfört en viss tillväxt i ekonomin.
Hushållsförtroendet har förstärkts och bostadspriserna stiger igen. Det som håller mot en
mer tydlig återhämtning är hushållens skuldsanering, lågt kapacitetsutnyttjande och svag
aktivitet i byggsektorn. Förbättringen av den globala ekonomin kommer att gynna dansk export, vilket gör att den ekonomiska uppgången blir allt starkare 2014 och 2015. De danska
reallönerna har börjat stiga – vilket är en följd av låg inflation – och detta är gynnsamt för en
god utveckling av den privata konsumtionen, vilken också påverkas positivt av fortsatt uppgång av fastighetspriserna. Arbetslösheten har sjunkit och i oktober 2013 låg den på 6,7 procent. I september 2013 låg den på 7,1 procent. Sysselsättningen har endast förändrats marginellt och sysselsättningsgraden ligger något under föregående års nivå. Det betyder att utvecklingen av arbetslösheten har påverkats av en svag utveckling av arbetskraftsutbudet.
Ungdomsarbetslösheten har bara förändrats lite under 2013, och uppgick i oktober 2013 till
nästan 13,0 procent. Detta var ungefär samma nivå som under motsvarande månad året innan. Den danska ekonomin har gått in i en återhämtningsperiod vilket ger fler jobb under de
kommande åren. Dock motverkas sysselsättningstillväxten av att det finns lediga personalresurser. Det betyder att produktiviteten ger ett gott bidrag till tillväxten 2014. BNP-tillväxten
beräknas emellertid till endast 0,4 procent 2013, vilket kan jämföras med att BNP föll med
0,4 procent 2012. För 2014 och 2015 är dock utsikterna mer positiva då BNP-ökningen skatttas till 2 respektive drygt 2 procent.
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Den norska ekonomin utvecklas väl 2014 och 2015
Den norska ekonomin har gått in i en svacka, men ändå bedöms BNP komma att växa med 1,8
procent 2013 när det gäller fastlandsekonomin. Hela ekonomin växer med endast 0,9 procent
och detta härrör från en svag utveckling inom oljesektorn under större delen av 2012 och inledningen av 2013. Det som framför allt överraskat är att den privata konsumtionen utvecklats svagt under 2013, trots en god inkomstutveckling för hushållen. Det betyder att de norska
hushållen har dragit upp sitt sparande. De norska exportutsikterna ljusnar 2014 och därtill
kommer att hushållen har gott utrymme att öka den privata konsumtionen, bland annat till
följd av fortsatt god inkomstutveckling och tack vare detta en stor potential att dra ned på
sparandet. Det finns också en del som talar för att näringslivets investeringar ökar. Däremot
minskar investeringarna i oljesektorn. Trots att signalerna fortfarande är vaga om ett kommande konjunkturuppsving bedöms ekonomin gå in i en god tillväxtbana 2014. BNP skattas
växa med närmare 2,5 procent 2014 (avser fastlandsekonomin) och utvecklingen 2015 blir
ungefär lika stark. Sysselsättningen har ökat stadigt under innevarande år och i september var
det 24 000 fler sysselsatta än i september 2012. 12 Arbetslösheten ökar mellan 2012 och 2013,
men den har i det närmaste legat stilla sedan årsskiftet. I september 2013 uppgick den till 3,4
procent, vilket kan jämföras med 3,1 procent föregående år. Ungdomsarbetslösheten var 8,7
procent i september 2013, jämfört med 8,8 procent under motsvarande månad föregående år.
Sammantaget betyder detta att ökningen i arbetslöshet mellan 2012 och 2013 sammanhänger
med ett ökat utbud av arbetskraft. Allt talar för att sysselsättningen fortsätter att öka under
åren 2014 och 2015, och därmed förblir arbetslösheten mycket låg. Den goda jobbtillväxten
klaras av genom en fortsatt stor nettoinvandring, varav merparten består av arbetskraftsinvandrare under åren 2014 och 2015.
Arbetslösheten i de nordiska länderna
januari 1989 - oktober 2013
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BNP minskar i Finland även 2013
Den finska ekonomin känner av den svaga konjunkturen i euroområdet och BNP föll 2012
med 0,8 procent. Denna nedgång fortsatte under första halvåret 2013 då BNP minskade med
2 procent jämfört med motsvarande period året innan. En strimma av hopp tändes under
andra kvartalet då BNP ökade med 0,2 procent jämfört med första kvartalet. Det finns en del
som talar för att denna mer positiva utveckling fortsätter. Trots detta minskar BNP mellan
2012 och 2013 med åtminstone 1 procent. Försvagningen i den finska ekonomin kommer från
alla håll. Exporten, investeringarna och den privata konsumtionen minskar och dessutom
påverkas ekonomin av offentliga besparingar. De framåtblickande indikatorerna är också
nedpressade. Eurostats barometerindikator för Finland har endast förstärkts marginellt och
den pekar på en tydligt lägre aktivitet i ekonomin än det historiska genomsnittet. Finland
plågas också av strukturella problem, och det talar för att utvecklingen blir svag även 2014.
BNP bedöms då komma att öka med endast cirka 1 procent, bland annat via förstärkt export
och en viss ökning av den privata konsumtionen. Utsikterna för 2015 är dock något ljusare.
Det är värt att påpeka att de finländska statsfinanserna är i gott skick, något som den finländska regeringen påtagligt värnar om.
Antalet sysselsatta har under årets tio första månader i genomsnitt varit 30 000 färre än under motsvarande period 2012. Arbetslösheten har däremot legat på en oförändrad nivå och
uppgick i oktober till 8,1 procent, vilket kan jämföras med 7,9 procent under motsvarande
månad 2012. Att inte arbetslösheten ökat mera sammanhänger med en kraftig minskning av
arbetskraften. Det var drygt 20 000 färre personer i arbetskraften under 2013 års tio första
månader jämfört med motsvarande period året innan. Sysselsättningsgraden har också minskat, men i mindre omfattning än antalet sysselsatta vilket sammanhänger med att befolkningen i aktiv ålder minskat. 13 Det finns mycket som talar för att sysselsättningen fortsätter att
krympa under 2014, men nedgångstakten reduceras undan för undan. En viss ökning av arbetslösheten är trolig men ökningen motverkas av en fortsatt minskning av arbetskraften.

13

16-64 år.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

23

Finansiella marknader
Nya utmaningar för världens centralbanker
Trots mer än fem år av expansiv penningpolitik lider världens ekonomier fortfarande av svag
tillväxt. Världens centralbanker har därför tvingats till allt fler åtgärder av mer okonventionell
karaktär för att stimulera efterfrågan. Även om ljusglimtarna blivit både fler och starkare under hösten har inte minst euroområdet lång väg kvar tills tillväxten blir uthållig. Parallellt har
dock den tidigare oron för prisstabiliteten istället övergått till en oro för deflation. Under hösten har nämligen allt fler ekonomier visat på en utveckling med fallande priser.
I och med detta finns det nu inga tecken på att prisutvecklingen kommer att begränsa
centralbankernas möjligheter till fortsatta stimulanser. Tvärtom pekar nu istället allt på ett
fortsatt behov av stöd och att den hittillsvarande expansiva politiken kommer att fortsätta
dominera bankernas agendor under lång tid. Flera centralbanker har även valt en strategi där
man tydligare än tidigare signalerar hur man ser på den kommande penningpolitikens utformning. Vi räknar därför med fortsatt mycket låga styrräntor i stora delar av världen under
hela vår prognosperiod.
Styrräntor i USA, euroområdet och Sverige
januari 2005 - november 2013
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När skall den amerikanska centralbanken trappa ned sina stimulanser?
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) fortsätter att konstatera att aktiviteten
i den inhemska ekonomin utvecklas i rätt riktning. Takten är dock fortfarande måttlig och
utvecklingen fortsätter att hämmas av den strama finanspolitiken. Också läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, men man markerar samtidigt att arbetslösheten alltjämt
är hög. Samtidigt fortsätter inflationen att understiga bankens riktvärde på två procent, en
skillnad som dessutom ökat under hösten. Däremot är de långsiktiga inflationsförväntningarna fortfarande stabila och i linje med Fed:s mål. Under hösten har Fed därför fortsatt att
kraftfullt stötta återhämtningen i den inhemska ekonomin.
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Centralbanken konstaterar också att orosmolnen inför framtiden fortsatt att skingras under
hösten och att tillväxttakten därmed gradvis kommer att stiga framöver samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska. Fed ser för närvarande heller ingen fara för prisutvecklingen
framöver utan bedömer att inflationsutsikterna är stabila och i linje med bankens mål. I samband med det senaste räntebeslutet meddelade man därför att man behåller styrräntan på
den nuvarande nivån 14 men också att man fortsätter sina mycket omfattande inköp av bostads- och statsobligationer för att på så sätt även fortsätta pressa ned de längre marknadsräntorna. Allt detta har som syfte att stimulera fram ökad ekonomisk aktivitet och fortsatt
återhämtning.
Under sommaren ökade förväntningarna att Fed skulle börja trappa ned sina obligationsköp.
Detta medförde ökad turbulens på de finansiella marknaderna och drev upp marknadsräntorna. Under inledningen av hösten innehöll dock inte beskeden från Fed några signaler om
kursändring. Banken stod tvärtom fast vid sina tidigare besked vilket fått marknadsräntorna
att falla tillbaka något. I samband med sitt senaste räntebeslut upprepade banken att man
fortsätter obligationsköpen tills utsikterna för arbetsmarknaden har förbättrats påtagligt,
under förutsättning att prisutvecklingen också är stabil. Man återkom således till beskedet att
man behåller styrräntan på den nuvarande nivån åtminstone så länge arbetslösheten överstiger 6,5 procent. I protokollet framgår dock att man även diskuterade möjligheterna att inleda
en nedtrappning av obligationsköpen redan under de kommande månaderna. Samtidigt underströk man att styrräntan kommer att förbli låg under lång tid även efter att man avslutat
köpen av obligationer.
Trots styrkan i den tillväxtsiffra som presenterades efter centralbankens räntebeslut och trots
att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas i positiv riktning delar vi bedömningen att takten
inte är tillräcklig för att utvecklingen skall kunna stå på egna ben. Vi gör därför bedömningen
att Fed kommer att stötta återhämtningen genom fortsatta aktiva insatser och en låg räntenivå under mycket lång tid. Den första höjningen från dagens mycket låga styrränta väntas
först under 2015. Vi räknar dock med att en succesiv nedtrappning av de mycket omfattande
obligationsköpen påbörjas redan under inledningen av 2014.

ECB beredda att göra mera
Även i euroområdet syns nu något fler tecken på ökad ekonomisk aktivitet. Området har nu
lämnat perioden av recession bakom sig och har under de två senaste kvartalen visat en försiktigt ökad tillväxt. 15 Resan mot en ekonomi som växer i mer uthållig takt är dock fortfarande
mycket lång. Den europeiska centralbanken (ECB) fortsatte därför i november 2013 på den
väg man slog in på i maj genom beslutet att sänka styrräntan med ytterligare 25 räntepunkter
till rekordlåga 0,25 procent. Bakom detta beslut ligger inte minst en fortsatt fallande inflationstakt och ökad oro för deflation. 16 Trots att den nuvarande inflationstakten understiger 1
procent konstaterar samtidigt ECB att inflationsförväntningarna på längre sikt inte avviker
från bankens mål. 17 Banken markerade därför att man har för avsikt att låta styrräntan vara
Fed anger intervallet 0-0,25 procent som sin nuvarande styrränta, en nivå som varit oförändrad sedan slutet på 2008.
Jämfört med närmast föregående kvartal. Ökningen mellan andra och tredje kvartalet 2013 var dock mycket liten.
Mellan september och oktober 2013 föll till och med inflationen något.
17 ECB:s målsättning är att nå en inflation under men nära 2,0 procent.
14
15

16
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låg under en lång period. Parallellt med sin räntesänkning beslutade banken även att fortsätta
förse banksystemet med likviditet för att ytterligare stötta en ökad aktivitet i området. Banken
upprepade också att man även fortsättningsvis är öppen för att vidta också andra åtgärder för
att stötta tillväxten. ECB underströk precis som tidigare också vikten av fortsatta reformer –
inte minst på arbetsmarknadsområdet. Samtidigt markerade man denna gång att arbetet med
att sanera medlemsländernas offentliga finanser inte får ske på bekostnad av tillväxten i regionen.
ECB uttrycker förhoppningar om en stegvis ökad aktivitet i området – om än i långsam takt.
Samtidigt blev utfallet för årets tredje kvartal något svagare än för det andra kvartalet, vilket
understryker hur skör återhämtningen är. Bakom bedömningen om en gradvis ökande tillväxt
ligger antaganden om ökad efterfrågan såväl inom området som från omvärlden. Samtidigt
fortsätter man att oroas av den alltjämt mycket höga arbetslösheten. Sammantaget räknar vi
därför med att även ECB fortsätter att bedriva en mycket expansiv politik med såväl fortsatt
mycket låg styrränta och ytterligare kompletterande insatser under hela vår prognosperiod.

Följer Riksbanken i ECB:s fotspår?
Riksbanken har hittills under 2013 legat fast med en styrränta på 1,0 procent. Den senaste
sänkningen skedde i december 2012. Parallellt med att hushållens skuldsättning fortsätter att
oroa Riksbanken har också inflationstakten fortsatt att avvika från bankens mål. Riksbanken
har dock ännu så länge enbart valt att successivt ompröva sina prognoser för kommande styrräntenivåer. I den senaste räntebanan indikeras oförändrad ränta till slutet av 2014. Därefter
följer gradvisa höjningar under återstoden av vår prognosperiod. I slutet av 2015 väntas sedan
en styrränta på 2,25 procent. Marknadens prissättning indikerar dock en något annorlunda
räntebana än Riksbankens egen prognos. Jämfört med Riksbankens bedömning indikerar för
närvarande prissättningen på marknaden tvärtom en sänkning av styrräntan under inledningen av 2014. Först under inledningen av 2015 väntar sedan nästa höjning.
Under hösten har också debatten om penningpolitikens roll fortsatt att vara intensiv. Vid sidan av sitt huvuduppdrag om stabil inflation har Riksbanken även fortsatt att fokusera på
hushållens skuldsättning. Under hösten blev det dock klart att Finansinspektionen får huvudansvaret för att stärka den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen har också successivt
skärpt kraven på både banker och hushåll. En tolkning kan då vara att detta kan komma att
göra det lättare för Riksbanken att tydligare fästa sin uppmärksamhet på inflationsutvecklingen.
Hittills har dock Riksbanken valt en bred ansats i sina penningpolitiska analyser. Att inflationstakten fortsatt att avvika från målet är således bara en variabel i bankens beslutsunderlag.
Varken bankens egna inflationsprognoser eller marknadens förväntningar avspeglar heller
någon oro för prisstabiliteten. För en något mer expansiv politik talar även det senaste kvartalens svaga tillväxtsiffor, en fortsatt svag konjunktur i Europa samt inte minst ECB:s senaste
räntesänkning vilken ökat skillnaden mellan reporäntan och styrräntan i euroområdet. Med
en större skillnad mellan inhemska och internationella räntor följer en starkare krona, vilket i
sin tur dels hämmar de svenska exportföretagens möjligheter dels pressar inflationen ytterligare nedåt.
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Å andra sidan fortsätter sysselsättningen att stiga i god fart, och de framåtblickande indikatorerna fortsätter att förstärkas samtidigt som de lediga resurserna krymper något. 18 Frågan om
vilka risker som är förknippade med hushållens skuldsättning lär dessutom fortsätta att intressera även Riksbanken – trots att Finansinspektionen nu fått överta stafettpinnen. Detta
gäller inte minst då tillväxttakten för hushållens lån ökat något under 2013 19, vilket i sin tur
bland annat sammanhänger med fortsatta prisökningar på bostäder – inte minst avseende
lägenheter. Detta talar således för en räntebana utan sänkningar.
Vår sammanvägda bedömning är att Riksbanken trots allt sänker styrräntan med 0,25 procentenheter i december 2013 men att man sedan avvaktar med ytterligare sänkningar. Vi
upprepar därmed den bedömning vi gjorde i vår senaste prognos. Däremot skjuter även vi
fram den tidpunkt när Riksbanken bedöms genomföra sin första räntehöjning till inledningen
av 2015. De tyngsta skälen bakom vår bedömning är den nu mycket låga prisökningstakten
och de låga inflationsförväntningarna, helt enkelt de mått Riksbanken huvudsakligen skall
beakta i sina penningpolitiska beslut.

Långa obligationsräntor väntas stiga
Efter en tillfällig nedgång under inledningen av året steg ånyo de 10-åriga svenska statsobligationsräntorna relativt kraftigt under våren och sommaren. Detta beror på ökade förväntningar att den amerikanska centralbanken skulle inleda en nedtrappning av sina stimulanser
redan under inledningen av hösten. När så inte blev fallet har således obligationsräntorna på
nytt fallit tillbaka något. Dagens nivåer är dock högre än under inledningen av året vilket
återspeglar en större tilltro till den kommande konjunkturbilden. Utvecklingen för de svenska
långräntorna är mycket lik utvecklingen för både tyska och amerikanska räntor. Även eurosamarbetets sydliga medlemsländer noterar något fallande obligationsräntor under hösten.
Trots en viss minskning under senhösten är dock skillnaderna mellan svenska och tyska långa
obligationsräntor nu större än på mycket länge. 20 I takt med att tillväxten tar fart under både
2014 och 2015 väntar vi oss något stigande långa svenska räntor.

Svagare krona på kort sikt
Under hösten har kronan fortsatt att försvagas något – en utveckling som inleddes redan i
våras. I handelsvägda termer befinner sig kronan för närvarande därmed på samma nivå som
vid det senaste årsskiftet. Höstens försvagning är dock mycket liten och i ett längre perspektiv
befinner sig kronan fortfarande på de starkaste nivåerna sedan inledningen av 1990-talet. 21
Sedan sommaren har kronan försvagats framför allt mot det brittiska pundet men även i viss
mån jämfört med euron. Däremot är relationen jämfört med den amerikanska dollarn i det
närmaste oförändrad samtidigt som kronan stärkts gentemot både den japanska yenen och
den norska kronan. Att kronan försvagats mot det brittiska pundet är kopplat till den senaste
tidens starka utveckling för den brittiska ekonomin.

Visat som Riksbankens RU-indikator.
Däremot fortsätter ökningstakten att vara svag för utlåning till icke-finansiella företag.
De svenska räntorna är nu högre än de tyska.
21 Jämfört med Konjunkturinstitutets handelsvägda växelkursindex KIX.
18
19

20
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Konjunkturinstitutets handelsvägda växelkursindex (KIX)
januari 2005 - november 2013
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Mot bakgrund av de fortsatt starka inhemska offentliga finanserna och en tillväxttakt som tar
fart från och med fjärde kvartalet 2013 är vår bedömning att kronan åter kommer att förstärkas mot euron. Detta sker samtidigt som utvecklingen i euroområdet bedöms bli mycket svag
under lång tid framöver. I takt med att aktiviteten ökar i den amerikanska ekonomin väntar vi
oss dock en gradvis allt starkare dollar. I dessa antaganden har vi även vägt in effekterna av
den sänkning av reporäntan som vi väntar oss. Det bör dock poängteras att kronkursen kortsiktigt kan komma att avvika från dessa antaganden.
Kronans växelkurser
nationell valuta/kronor
januari 2005 - november 2013
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Svensk ekonomi
Bedömningarna för svensk ekonomi och arbetsmarknad 2014 och 2015 bygger på följande
antaganden:
1.

Att den globala ekonomin växer med 3,8 procent 2014 och 4 procent 2015.

2.

Att euroområdet inte drabbas av något nytt stort bakslag.

3.

Att en ny överenskommelse om skuldtaket nås i USA.

4.

Att kronan apprecieras mot euron.

5.

Att löneökningarna uppgår till 2,7 procent 2013 och till 2,9 procent 2014.

6.

Att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter.

7.

Att prisförändringarna på hus och lägenheter blir små.

Ekonomin förstärks tydligt åren 2014 och 2015
Den svenska tillväxten har varit förhållande svag under årets tre första kvartal, detta trots att
de framåtblickande indikatorerna blivit allt starkare. Det finns alltså en relativt stor och dessutom växande förväntan att den svenska ekonomin blir allt starkare framöver. Detta gäller för
såväl företag som hushåll. Denna bild bekräftas av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av drygt 11 000 arbetsställen i det privata näringslivet och nästan samtliga kommuner
och landsting under perioden från mitten av september till mitten av oktober. Denna undersökning ger resultatet att konjunkturbotten passerats och att en tydlig återhämtning sker under det kommande året. Företagen är dock mer försiktiga för det kommande halvåret än de är
för halvåret därpå.
Barometerindikatorn för Sverige
juli 1996 - oktober 2013
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Vidare står den ekonomiska utveckling som vi bedömde juni 2013 i huvudsak fast. Det betyder att det är den inhemska efterfrågan som kommer att driva upp tillväxttakten under det
närmaste året, och bedömningen bygger på att hushållen blivit allt mer optimistiska samt att
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de får en fortsatt god inkomstutveckling och en fortsatt växande förmögenhet. Dessutom blir
finanspolitiken fortsatt expansiv under 2014, men även 2015 fastän den ändå blir stramare än
2014. Hittills har hushållen varit sparsamma och vi räknar med att denna försiktighet består
ett tag till, men under 2015 bedömer vi att de lättar på plånboken.
Den svaga investeringskonjunkturen har vänt upp och går in i en återhämtningsfas. Till en
början påverkas den främst av en ökad bostadsproduktion men lite senare tillkommer allt
större investeringar i maskiner och inventarier. Den återhämtning som sker av den globala
ekonomin påverkar den svenska exporten positivt och exporten växer därmed undan för undan åren 2014 och 2015. Detta gynnar också underleverantörerna. Liksom tidigare finns det
en rad osäkerhetsmoment, men nästan alla härrör från den globala ekonomin. Det finns dock
ett gott utrymme för hushållen att öka den privata konsumtionen mer än vad vi bedömt i
denna prognos.

De framåtblickande indikatorerna är positiva
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av drygt 11 000 arbetsställen andas arbetsgivarna optimism, vilket främst avser en förbättring en bit in på 2014 och under 2015. Detta kan
avläsas i dels frågan om efterfrågan på varor och tjänster under det närmaste halvåret och
halvåret därpå dels frågan om antalet anställda ett och två år framåt i tiden. Arbetsförmedlingen introducerar också en konjunkturindikator (förväntan). 22 Den signalerar att företagen räknar med en tydlig förbättring av efterfrågan på varor och tjänster, och indikatorn
ligger nu över det historiska genomsnittet.
Konjunkturindikator för totala näringslivet
våren 2005 - hösten 2013
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Vidare har Konjunkturinstitutets barometerindikator förstärkts undan för undan och i november låg även denna indikator klart över det historiska genomsnittet. Indikatorn har dessutom ökat med drygt 12 enheter de senaste sex månaderna. Bakom uppgången låg tydliga förstärkningar av konfidensindikatorerna för näringslivet och hushållen. Det är bara byggverk22

Läs mer i bilaga 1.
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samheten som ligger under det historiska genomsnittet och det talar för en ökad BNP-tillväxt
framöver. Även inköpschefsindex indikerar att aktiviteten är i stigande.

BNP ökar med 2,7 procent 2014
BNP ökade med 1,3 procent 2012 kalenderkorrigerat, men under andra halvåret 2012 och de
tre första kvartalen 2013 har tillväxten varit förhållandevis svag. Under tredje kvartalet ökade
BNP endast med 0,3 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt 23, vilket kan jämföras
med en försvagning på 0,5 procent under andra kvartalet. Det bör dock framhållas att BNPtillväxten dämpades rejält av en stor lageravveckling under tredje kvartalet. Detta faktum
tillsammans med starka framåtblickande indikatorer och en god framtidstro hos företagen i
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning talar för att BNP förstärks under fjärde kvartalet.
Det är en utveckling som bedöms tillta under 2014 och 2015. BNP beräknas öka med 0,9 procent 2013 och med 2,7 procent 2014. För 2015 bedömer vi BNP-tillväxten till 3,3 procent.
BNP-tillväxt i Sverige
Prognos 2013-2015
Heldragen linje = historiskt genomsnitt
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Arbetade timmar ökar i god takt 2014 och 2015
Under 2012 bidrog både en svag utveckling av arbetade timmar och en svag produktivitetstillväxt till att BNP-tillväxten bromsade in kraftigt. Antalet arbetade timmar minskade påtagligt
under inledningen av 2013 (på grund av ökad sjukfrånvaro), men har därefter ökat. Den svaga
inledningen av året innebär att timmarna ökar i betydligt lägre takt än sysselsättningen mellan 2012 och 2013. Totalt antal arbetade timmar beräknas öka med 0,5 procent. Det betyder
också att produktiviteten fortsätter att uppvisa en svag utveckling. För åren 2014 och 2015
bedöms både de arbetade timmarna och produktivitetstillväxten bidra till att BNP-tillväxten
blir hög under dessa år. Totalt antal arbetade timmar beräknas öka med 1,5 respektive 1,3
procent under åren 2014 och 2015. Det som drar upp timutbudet 2014 är att arbetsgivarna
alltid utnyttjar befintliga personalresurser mera när efterfrågan på varor och tjänster börjar
öka. Den så kallade BNP-produktiviteten beräknas öka med endast 0,4 procent 2013, men
23 Denna förändring är skillnaden mellan andra och tredje kvartalet 2013 i säsongrensade tal och denna skillnad multipliceras med
fyra för att få fram årstakten.
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under 2014 och 2015 beräknas ökningen till 1,3 respektive 1,8 procent. Bakom den bedömningen ligger att varuproducenternas väntas få ett förhållandevis gott år 2015.

Företagen är optimistiska
Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning visar att efterfrågan på företagens varor
och tjänster ökat under det senaste halvåret 24, men nivån låg under det historiska genomsnittet. Förbättringen är tydligast inom byggverksamheten men det skedde också en tydlig förbättring inom industrin och privata tjänster. Arbetsställena räknade vid föregående intervjutillfälle med en påtaglig förbättring när det gäller efterfrågan på varor och tjänster under det
närmaste halvåret men utfallet blev en besvikelse. Det fanns dock skillnader mellan näringsgrenarna. Utfallet blev sämre än förväntat inom industrin och byggverksamheten och delar av
den privata tjänstesektorn. Utfallet stämde emellertid väl överens med vad företagen bedömde hösten 2012 om efterfrågan på varor och tjänster 6-12 månader framåt i tiden, men även
där fanns skillnader mellan näringsgrenarna. Byggföretagen gjorde då en dyster bedömning,
men utfallet överskred förväntningarna påtagligt.
Företagens framtidstro har förstärkts vilket framgår av Arbetsförmedlingens konjunkturindikator (förväntan). Detta gäller för samtliga näringsgrenar, men byggverksamheten ser framtiden an med något mindre tillförsikt än industrin och den privata tjänstesektorn. Arbetsförmedlingens undersökning uppvisar därmed ungefär samma bild som Konjunkturinstitutets
barometerundersökningar. Tolkningen av resultatet är att arbetsställena räknar med en fortsatt återhämtning av konjunkturen under det kommande året, och det betyder att det finns en
positiv framtidsförväntning hos landets näringsidkare. Det intressanta är att även industrin
räknar med att tiderna blir påtagligt bättre. Byggföretagen har också blivit mer positiva för
framtiden, men de representerar också den näring som gör den försiktigaste bedömningen för
det kommande året.

Fortsatt försiktiga kommuner
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av kommuner och landsting ger bilden av fortsatt
försiktighet när det gäller planeringen för den framtida verksamheten. Till bilden hör emellertid att skatteunderlaget bör bli förhållandevis gott, bland annat beroende på ökade inkomster
från arbetade timmar. Kommunerna och landstingen räknar endast med marginellt fler anställda under de kommande åren. En förklaring är att både kommunerna och landstingen
planerar för att fortsätta föra över delar av verksamheten till privat huvudman. Sedan länge
finns det också en grundmurad försiktighet med att dra upp kostnadsläget långsiktigt.

De lediga personalresurserna har krympt något
De lediga personalresurserna har krympt något jämfört med våren 2013, men de är större än
för ett år sedan och dessutom något större än det historiska genomsnittet. Att kapacitetsutnyttjandet av personalen ökat något är en följd av en ökad efterfrågan på varor och tjänster
under det senaste halvåret. Det finns emellertid utrymme att ytterligare öka kapacitetsutnyttjandet av personal, vilket alltid sker när efterfrågan på varor och tjänster stiger. Det innebär
en viss motkraft för sysselsättningstillväxten. De lediga personalresurserna bedöms komma
24
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att minska undan för undan åren 2014 och 2015. Andelen företag som inte kan utöka produktionen eller försäljningen utan att tillgripa rekryteringar uppgick till 17 procent hösten
2013, en minskning med 2 procentenheter jämfört med våren 2013. Vidare kan var femte
företag endast öka produktion/försäljning med mellan 1 och 5 procent med befintlig personalstyrka och knappt vart fjärde företag kan utöka produktion/försäljning med 6-10 procent
med befintlig personalstyrka. Sammantaget betyder detta att drygt 61 procent av företagen
inte kan möta en större efterfrågeökning med befintlig personalstyrka. Jämfört med året innan har nivån sjunkit med nästan 1,5 procentenheter.
Andel arbetsställen i näringslivet som utnyttjar
personalresurserna nästan fullt ut
Heldragen linje = historiskt genomsnitt
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Växande global efterfrågan gynnar exporten
Tillväxten av världshandeln utvecklades svagt både 2012 och 2013, men IMF räknar med en
tydlig förbättring 2014. För 2013 skattar IMF att världshandeln växer med knappt 3 procent
och detta kan jämföras med 6,1 procent 2011. För 2014 bedöms den komma att öka med cirka
5 procent och en ytterligare ökning är trolig 2015. Den förbättring av omvärldsefterfrågan
som förutses under de kommande åren gör att exportföretagen kan se fram mot en export
som vänder uppåt från ett mycket svagt läge och att det sedan sker en stadig förbättring. Den
svenska varuexporten innehåller dock en stor andel investeringsvaror och insatsvaror, vilka
gynnas relativt sent vid konjunkturförstärkningar.
Den svenska exporten av varor har minskat till alla världsdelarna, och nedgången är tydligast
till Afrika och Nordamerika. 25 De afrikanska ländernas betydelse för svensk export är dock
obetydlig (2,6 procent). Den svenska exporten är dock mycket beroende av utvecklingen i
Europa då 73,5 procent av exporten går dit, varav nästan 40 procentenheter går till eurozonen. 26 Varuexporten är dock främst koncentrerad till länder i Nordeuropa. Norge tog emot
nästan 11 procent av den svenska varuexporten, följt av Tyskland med drygt 10 procent. Finland tog emot 7 procent och Storbritannien och Danmark 6,7 respektive 6,6 procent. Den
25
26

Avser perioden januari till augusti 2013 jämfört med motsvarande period 2012.
Avser perioden januari till augusti 2013.
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norska ekonomin förblir stark och detsamma gäller för den tyska, medan tydliga förbättringar
förutses för Danmark och Storbritannien. I övrigt kan nämnas att nästan 6,3 procent av varuexporten gick till USA, och den andelen bedöms öka tydligt under prognosperioden. Bara 3,6
procent av varuexporten gick till Kina, vilket dock var en svag ökning jämfört med 2012. Här
finns också goda möjligheter att öka andelen. Japan tog endast emot 1,3 procent av den
svenska exporten, och även där finns förbättringsmöjligheter. Det finns mycket som talar för
att exportandelarna kan komma att förändras under 2014 och 2015, med ökningar till Nordamerika och Asien.
Export av varor och tjänster
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Varor
400

Tjänster

Index kv 1 1993=100

300

200

100

0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Säsongrensade data, trendvärden
Källa: SCB

Tjänsteexporten växer
Tjänsteexporten har fått allt större betydelse när det gäller utvecklingen av den sammanlagda
exporten. Den utgjorde 24 procent av exporten år 2 000, en andel som bedöms öka till drygt
32 procent år 2013. Under årets tre första kvartal har tjänsteexporten fortsatt att öka jämfört
med året innan, men ökningstakten reducerades påtagligt under tredje kvartalet. I en säsongrensad tidsserie har tjänsteexporten till och med försvagats något under 2013. Varuexporten
har minskat tydligt fem kvartal i följd..27 Under återstoden av 2013 fortsätter varuexporten att
gå trögt, men en tydlig förbättring sker under 2014 och 2015. En fortsatt ökning av tjänsteexporten väntas under de kommande åren, och ökningstakten bedöms komma att förstärkas.
Exporten som helhet bedöms minska med 1,7 procent mellan 2012 och 2013. Under 2014 och
2015 förstärks exporten – vilket gäller både varu- och tjänsteexporten – då den beräknas öka
med 3,9 procent respektive 6 procent.

Importen ökar
Importen är starkt kopplad till utvecklingen av exporten, lageruppbyggnaden, investeringskonjunkturen och utvecklingen av privat konsumtion, särskilt i fråga om sällanköpsvaror.
Importen har utvecklats mycket svagt, och minskat sex kvartal i följd. Nedgången är dessu27

Tredje kvartalet 2012 till tredje kvartalet 2013.
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tom starkare än den för exporten. Under tredje kvartalet 2013 föll importen med 1,2 procent
säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det mesta talar för att importen förstärks
undan för undan de kommande åren, vilket är en följd av att export- och investeringskonjunkturerna bedöms komma att förstärkas stadigt under prognoshorisonten. Den bedöms
dock ta fart tidigare än exporten, och en tydlig ökning förutses redan komma att ske under
fjärde kvartalet 2013. Det som framför allt påverkar importen gynnsamt under de kommande
åren är en stark privat konsumtion, och den väntas komma att stärkas under årets sista kvartal. Det gör att vi bedömer att importen kommer att öka något snabbare än exporten under
det kommande året. Under 2013 beräknas dock importen minska med 1,6 procent28, men
under 2014 och 2015 ökar den med 4 respektive 5,5 procent. Bytesbalansen fortsätter emellertid att uppvisa ett tydligt överskott, vilket betyder att sparandet i landet förblir stort. Den
offentliga sektorn uppvisar dock en fortsatt underskott, varvid hela sparandet sker i företag
och hushåll.

Återhållsamma löneavtal
Treåriga löneavtal har slutits för stora delar av arbetsmarknaden och industrins avtal har i
princip varit normerande. Avtalen blev klart lägre än de föregående, och är bland de lägsta
treårsavtalen på länge. De ger löneökningar på drygt 2 procent per år under de kommande tre
åren. Avtalen innehöll också andra kostnadsökningar vars utformning varierar mellan olika
avtalsområden. Sammantaget landade de avtalsmässiga kostnadsökningarna på i genomsnitt
2,3 procent per år. 29 Till detta skall läggas löneökningar som uppkommer lokalt, så kallad
löneglidning. Vi står fast vid vårt antagande våren 2013 att löneökningarna kommer att uppgå
till 2,7 procent 2013. För åren 2013 och 2014 skattar vi den årliga löneökningen till närmare 3
procent. 30

Låg inflation
Inflationen mätt som KPI visar för närvarande på sjunkande priser vilket bland annat är en
följd av ett lågt resursutnyttjande i ekonomin och till detta kan läggas en förstärkt krona. Inflationen har under de senaste månaderna legat kring nollstrecket eller strax därunder. I oktober 2013 minskade priserna med 0,1 procent. Den största effekten på inflationstakten hade
minskade räntekostnader, men också prissänkningar på drivmedel samt rekreation och kultur
bidrog. Effekterna från minskade räntekostnader klingar så småningom av, men de lediga
resurserna i ekonomin förblir stora under åtminstone en stor del av 2014 och dessutom sker
en viss ytterligare förstärkning av kronan. Vidare sjunker löneökningstakten och sannolikt
också priserna på energi och råvaror. Sammantaget talar allt för att inflationen förblir låg
under de kommande åren. KPI bedöms komma att bli oförändrad 2013, men öka med 0,9
procent 2014 och med 1,8 procent 2015. Detta understiger påtagligt Riksbankens mål på 2
procent. Riksbankens agerande styrs emellertid mera av den underliggande inflationen
(KPIF) som visar KPI med fast ränta. Den uppgick till 0,6 procent i oktober, vilket var en påtaglig inbromsning jämfört med månaderna innan. Årsgenomsnittet för 2013 beräknas till 0,9
procent och för 2014 och 2015 bedöms genomsnittet till 1,1 procent respektive 1,7 procent.
För att detta skall realiseras krävs en tydlig återhämtning av importen under fjärde kvartalet 2013.
Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapporten 2013.
30 Bedömningen avser konjunkturlönestatistiken.
28
29
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Goda inkomster för hushållen
Förstärkningen av hushållsinkomsterna har legat på en god nivå sedan slutet av 1997, och
under de senaste åren har ökningen legat över det historiska genomsnittet. Den förstärkning
av arbetsmarknaden som sker mellan 2012 och 2013, tillsammans med löneökningar på 2,7
procent, samtidigt som inflationen ligger på noll innebär att hushållens reala disponibla inkomster fortsätter att utvecklas starkt. Under de två senaste åren har hushållsinkomsterna
ökat med 3,3 procent respektive 3,5 procent, och ökningen 2013 kan skattas till 3,1 procent. 31
Den förbättring av arbetsmarknadsläget som sker under 2014 och 2015 leder till att totalt
antal arbetade timmar ökar samtidigt som inflationen blir fortsatt låg, vilket leder till att de
reala inkomsterna fortsätter att öka i god takt. Ökningen beräknas till 3,3 respektive 2,6 procent 2014 och 2015.
Hushållens förmögenhet har förstärkts markant genom stigande priser på bostäder och en
påtaglig börsuppgång. Vi antar att förmögenheten ökar något under de kommande åren, men
det finns en del som talar för att börsen blir mycket volatil under det närmaste året. Vi bedömer också risken för en nedgång av huspriserna som mycket liten under prognoshorisonten
och istället talar mycket för fortsatt ökade priser på småhus och lägenheter, vilket sammanhänger med brist på bostäder i landet samt fortsatt låga bolåneräntor.

31

Avser hushåll och dess icke vinstdrivande organisationer.
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Hushållens reala disponibla inkomster
Årlig ökningstakt
Prognos för 2013-2015
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Privat konsumtion drar upp ekonomin
Den privata konsumtionen har utvecklats något svagare än vad vi bedömde i föregående prognos, och det betyder att hushållen fortsatt upprätthålla ett högt sparande. Hushållens förtroendeindikator har dock förstärkts påtagligt och ligger nu över det historiska genomsnittet.
Hushållen är mer positiva till både sin egen och landets ekonomi och de bedömer sin egen
risk för att bli arbetslös som liten. Dessutom räknar de med att arbetslösheten minskar framöver. Som tidigare nämnts får hushållen en god inkomstutveckling. Detta, tillsammans med
att de hittills varit ganska sparsamma, att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen
skingras alltmer framöver samt att läget på arbetsmarknaden förstärks, talar för en god utveckling av privat konsumtion. Denna ökade med 1,6 procent under 2012 och beräknas öka
med 1,9 procent 2013. Det finns mycket som talar för att den sedan ökar undan för undan de
kommande åren. Den privata konsumtionen beräknas därmed komma att öka med starka 2,9
procent 2014 och med 3,3 procent 2015. Det betyder att hushållen upprätthåller ett högt sparande 2014, men minskar sitt sparande under 2015. Sparkvoten blir dock alltjämt hög.

Starkare investeringskonjunktur
Investeringskonjunkturen har varit mycket svag under de senaste åren, men nedgången har
brutits och övergått till en viss ökning under de senaste kvartalen. Mellan 2012 och 2013 beräknas de fasta bruttoinvesteringarna komma att minska med 1,4 procent. Den svaga investeringskonjunkturen berör de flesta näringsgrenar, vilket framgår av SCB:s senaste investeringsenkät (oktoberenkäten). Enligt Nationalräkenskaperna har dock investeringarna i bostäder upphört att falla och uppvisade en viss ökning under andra kvartalet, och den ökningen
tilltog tredje kvartalet 2013. En svag ökning skedde också under tredje kvartalet för investeringarna i maskiner och inventarier och detsamma gäller för transportmedel. Däremot fortsatte investeringar i övriga byggnader och anläggningar att försvagas.
Det finns en del som talar för att investeringskonjunkturen förstärks 2014, men i begränsad
omfattning. Först under 2015 sker en mer tydlig förstärkning. Den senaste investeringsenkä-

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

37

ten från SCB redovisar att industrin planerar för att öka sina investeringar under 2014 med 5
procent, men vändningen kommer från en låg nivå. För 2013 anger samma enkät att industrin bedömer att investeringarna minskar med 2 procent. Det är också värt att notera att
industrins investeringar har legat på en förhållandevis låg nivå sedan finanskrisen 2008. 32 De
flesta industrigrenar planerar för ökade investeringar under 2014, med undantag för elektronikvaruindustrin samt stål- och metallverk som planerar för minskade investeringsvolymer.
Energisektorn planerar för att öka sina investeringar påtagligt 2014, med 11 procent. Även
gruvnäringen räknar med att öka sina investeringar under 2014. En viss ökning bedöms också
komma att ske inom den privata tjänstesektorn. De offentliga investeringarna ökade med 4
procent 2012, men under årets tre första kvartal har dessa investeringar minskat. Det är de
statliga investeringarna som minskar medan de kommunala ökat svagt. Bostadsinvesteringarna minskade fem kvartal i följd, men under andra och tredje kvartalet 2013 redovisades
ökningar. Detta tyder på att bostadsinvesteringarna påbörjat en period av tillväxt, dock på en
låg nivå. Det har också skett en kraftig ökning av igångsättningarna av flerfamiljshus under
2013, vilket talar för en tydlig ökning av bostadsproduktionen 2014. De fasta bruttoinvesteringarna bedöms öka under 2014 och 2015 med 4,9 procent respektive 6,1 procent.

Svag utveckling av offentlig konsumtion
Den offentliga sektorn har hittills klarat den ekonomiska krisen bra, och tillväxten 2013 av
den offentliga konsumtionen beräknas till 1 procent. Då bidrar både stat och kommun till
ökningen av offentlig konsumtion, men under det kommande åren är det enbart kommunsektorn som svarar för ökningen i offentlig konsumtion. Den statliga konsumtionen hämmas av
att anslagsuppräkningen för statliga myndigheter för pris- och löneomräkningstal är mycket
låg. Det mesta talar för att denna situation består, och det betyder bland annat att löneökningarna gröper ur de statliga myndigheternas budgetar 2014 och 2015. När det gäller den
kommunala sektorn bedömer vi att konsumtionsökningen förblir ungefär densamma 2014
och 2015 som åren dessförinnan. Både kommunerna och landstingen står inför ett ökat tryck
på vård, skola och omsorg som en följd av den demografiska utvecklingen. Den kommunala
sektorn gynnas av en hygglig utveckling av arbetade timmar och dessutom talar mycket för att
den sektorn fortsätter att höja skatterna. Kommunerna kan också komma att tillföras medel
från höjda statsbidrag och återbetalning från AFA av överskjutande försäkringspremier för
åren 2005 och 2006. Det innebär att kommunerna får ett utrymme för att öka konsumtionen.
Landstingen får däremot ett mindre utrymme eftersom deras ekonomi är mer ansträngd.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att både kommuner och landsting är försiktiga och endast planerar för en svag expansion. Detta ligger bland annat bakom bedömningen
att den offentliga konsumtionen blir svag 2014 och 2015. Den sammanlagda offentliga konsumtionen bedöms till 0,7 procent 2014 och till 0,6 procent 2015.

32

Enligt Nationalräkenskaperna.
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Försörjningsbalans och inflation, förändring i procent. Prognos för 2013-2015
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Omvärlden ger osäkerhet i prognosen
Det finns fortfarande stora osäkerhetsmoment förknippade med utvecklingen i euroområdet.
Det står dock klart att området har passerat bottenpunkten, men det dröjer länge innan området når mer stabil mark. Det är en skör situation som många länder befinner sig i och nya
händelser kan snabbt påverka utvecklingen i negativ riktning. Det finns exempelvis tecken i
Frankrike och Italien som är oroande. Å andra sidan finns också ett ökat motstånd mot den
restriktiva finanspolitiken för att få budgetarna i balans och detsamma gäller kravet att
minska statsskulderna. Den mycket höga arbetslösheten kan leda till att återhämtningen försenas betydligt mer än vad vi skisserat i denna prognos, vilket också leder till svagare utveckling i Sverige. Till detta kan läggas extremistiska politiska strömningar, vilket kan leda till politisk turbulens i något eller några länder. Banksektorn har gått in på säkrare mark, men risken
finns fortfarande att en kris kan utlösas.
Den amerikanska ekonomin har tillsvidare gått in på säkrare mark, och där är risken för bakslag påtagligt mindre än i euroområdet. Dock blev lösningen på budget- och skuldkrisen bara
en tillfällig höjning av lånetaket och ett nytt avtal skall vara i sjön till den 7 februari. Det finns
alltså en risk att ett nytt finanspolitiskt krig uppstår och det riskerar att skada både den amerikanska ekonomin och världsekonomin. Sannolikheten är dock ganska stor att man hittar en
lösning som permanent höjer lånetaktet. Det står emellertid klart att arbetet med budgetsanering och en minskning av den offentliga skulden kommer att pågå länge i USA. Det finns
därvid en risk att man under denna resa stöter på patrull till följd av konfrontation mellan de
olika politiska krafterna. Dessutom finns fortarande negativa signaler i USA. En av dessa är
att en betydlig del av arbetslöshetsnedgången sammanhänger med att många arbetslösa kastat in handduken och lämnat arbetskraften, vilket bedöms komma att påverka agerandet från
den Amerikanska Centralbanken (Fed). Det är dock mycket som talar för att den tidpunkt då
Fed skall börja trappa ned obligationsköpen är nära förestående. Detta kan ånyo oroa den
finansiella marknaden och påverka kapitalflödena till tillväxtekonomierna. Det finns även
risker i Kina, dels utvecklingen av bostadspriserna, dels de stora ekonomiska skillnaderna
inom landet. En störning i Kina skulle snabbt påverka världsekonomin. Andra orosmoln är
utvecklingen i Mellanöstern, där en djupare kris påverkar bland annat oljepriset. Det finns
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också spänningar mellan vissa sydostasiatiska länder och en uppblossande konflikt där leder
snabbt till en påverkan på världsekonomin.
Hushållens skuld och räntekostnader
andel av disponibel inkomst
1980 - 2013
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De inhemska orosmolnen är få. Hushållens höga skuldsättning är dock en permanent akilleshäl i den svenska ekonomin. Detta gör att hushållen är mycket känsliga för räntehöjningar
och en sådan påverkar snabbt deras möjligheter att konsumera. Det innebär också en ökad
sannolikhet för att priserna på småhus och lägenheter sjunker, vilket även påverkar hushållens konsumtionsvilja. En räntehöjning leder till att hushållen måste använda en allt större
del av sina disponibelinkomster för att betala räntor och därmed krymper utrymmet för privat konsumtion. Det finns också en ökad risk att vissa hushåll tvingas sälja sina hus och lägenheter, vilket tillsammans med ökad pessimism hos hushållen kan leda till att priserna på
hus och lägenheter sjunker. Räntan förblir dock låg under de närmaste åren och därmed är
risken för prisfall på bostäder mycket liten under prognosperioden, men större för åren 2016
och 2017. Det finns också uppåtchanser i lagd prognos. Hushållens stora sparande under senare år tillsammans med en fortsatt god inkomstutveckling kan innebära att vi har underskattat utvecklingen av privat konsumtion. Det är inte osannolikt att den privata konsumtionen
ökar mera än vi förutsett vilket skulle ge en högre BNP-tillväxt och en starkare sysselsättningsuppgång än vad vi har bedömt i denna prognos. Den ekonomiska utvecklingen kan
också komma att bli starkare i USA än vad som bedömts i denna prognos, vilket skulle leda
till en kraftigare återhämtning i den globala ekonomin.
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Efterfrågan på arbetskraft
Tydlig ökning av sysselsättningen
Arbetskraftsefterfrågan har utvecklats starkare än vad vi bedömde i föregående prognos, detta
trots att den ekonomiska aktiviteten varit svag. Antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen har legat på en hög nivå samtidigt som sysselsättningen fortsatt att öka och det i
en takt som varit starkare än väntat. Vidare visar resultatet från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att näringsidkarna i det privata näringslivet räknar med påtagligt fler anställda under de kommande åren. Detta innebär att vi nu är något mer optimistiska om
sysselsättningsutvecklingen under de kommande åren än vad som var fallet i början av juni
2013. Totalt antal arbetade timmar fortsatte att utvecklas svagt under inledningen av 2013, på
grund av ökad frånvaro från arbetet, men har därefter uppvisat ungefär samma ökningstakt
som sysselsättningen, en utveckling som väntas bestå under prognosåren.
Arbetade timmar och antalet sysselsatta
januari 1987 - oktober 2013
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Gott om signaler att efterfrågan på arbetskraft stiger framöver
Nästan alla indikatorer slår fast att efterfrågan på arbetskraft har förstärkts och att den kommer att förstärkas ytterligare. Konjunkturinstitutets barometerundersökningar visar att andelen företag som angett minskat antal anställda i privata näringslivet krympt samtidigt som
framtidsbedömningen av antalet anställda blivit mer positiv. Detsamma gäller för inköpschefsindex över antalet anställda. Vidare har sysselsättningen ökat i god takt i Arbetskraftsundersökningen, och antalet anställda har ökat tydligt i Kortperiodisk sysselsättningsstatistik
samt i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Antalet nya lediga platser anmälda till
Arbetsförmedlingen har legat på en hög nivå under hela innevarande år. Hittills under 2013
(januari till oktober) har nästan 570 000 lediga platser anmälts till Arbetsförmedlingen, vilket
endast är 3 000 färre än under motsvarande period 2012. Dessutom har antalet varslade om
uppsägning minskat under 2013. Hittills under 2013 har knappt 50 000 personer varslats om
uppsägning, vilket är 6 000 färre än under motsvarande period 2012. Den enda statistikkälla
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där efterfrågan på arbetskraft försvagats är SCB:s vakansstatistik. Det gäller för både lediga
jobb och vakanser. Sammantaget indikerar dock de olika statistikkällorna att sysselsättningen
fortsätter att öka under de närmaste kvartalen.
Sett till Arbetsförmedlingens intervjuundersökning planerar arbetsställena att öka antalet
anställda på såväl ett som två års sikt. Även kommunerna och staten planerar för något fler
anställda. Detta tyder på att den nuvarande tillväxten av jobb fortsätter och förstärks något
under prognosperioden. Det finns dock fortfarande relativt stora lediga personalresurser hos
företagen, vilket är en förklaring till den svaga produktivitetsutvecklingen. Detta kan tala för
att ökningstakten för sysselsättningen reduceras något under inledningen av 2014, men under
andra halvåret bör tempot tillta. Den utvecklingen fortsätter sedan under 2015, men där motverkas sysselsättningsökningen av en tilltagande brist på arbetskraft inom vissa expansiva
yrkesområden.
Nyanmälda lediga platser, lediga jobb
och företagens anställningsplaner
kv 1 2001 - kv 3 2013
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Fler rekryteringar 2014
Antalet rekryteringar har legat på en förhållandevis hög nivå under både 2012 och 2013. Under 2013 skattas antalet till 1 260 000. En förklaring till det förhållandevis stora antalet rekryteringar är att den pågående stora generationsväxlingen ökat behovet av ersättningsrekryteringar. Den mer positiva synen på efterfrågan på arbetskraft som denna prognos andas innebär också att rekryteringarna bedöms öka under åren 2014 och 2015. Under 2014 uppskattas
rekryteringarna till drygt 1,3 miljoner och det antalet växer ytterligare 2015. Sedan början av
2011 har färre rekryterats från gruppen arbetslösa och det är en utveckling som riskerar fortsätta, med tanke på den pågående förändringen av sammansättningen av gruppen arbetslösa,
se vidare avsnittet Arbetsmarknadspolitiska utmaningar.
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Under de senaste åren har fler kvinnor än män rekryterats, vilket bland annat beror på att
kvinnor oftare än män har tillfälliga anställningar och deltidsanställningar. Under årets tre
första kvartal har 0,5 miljoner kvinnor och 0,46 miljoner män rekryterats. Drygt 70 procent
av de rekryterade var yngre än 35 år och en ungefär lika stor andel avsåg tillfälliga anställningar.

Rekryteringsproblemen ökar 2014 och 2015
Trots att efterfrågan på arbetskraft stigit har inte rekryteringsproblemen ökat, vilket är ett
tecken på att tillgången på arbetskraft varit god. Andelen företag som upplevt rekryteringsproblem minskade mellan undersökningarna hösten 2012 och hösten 2013, från drygt 24
procent till knappt 19 procent. Denna bild överensstämmer med KI:s barometerundersökningar där bristtalen också legat på en låg nivå under de senaste åren. Det finns dock områden där bristen på arbetskraft är förhållandevis stor, exempelvis inom delar av kommun- och
landstingssektorn men också inom data- och teknikyrken i näringslivet. Detta illustrerar att
det finns stora obalanser på arbetsmarknaden. Rekryteringsproblemen bedöms öka under
2014, men inte i sådan omfattning att det uppstår löneinflation. Rekryteringsproblemen tilltar sedan ytterligare 2015 och riskerar då att bli förhållandevis stora, vilket beror på den
ogynnsamma sammansättningen av arbetslösheten. Det finns alltså en påtaglig risk att bristtalen blir höga år 2015 samtidigt som arbetslösheten fortfarande är förhållandevis hög.
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Brist på arbetskraft
våren 2000 - hösten 2013
Heldragen linje = historiskt genomsnitt
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116 000 fler sysselsatta 2015 än 2013
Under första halvåret 2012 förändrades sysselsättningen i åldrarna 16-64 år endast svagt,
men sedan andra halvåret 2012 har sysselsättningen ökat i tilltagande takt. Sysselsättningen
beräknas öka med 47 000 (1,1 procent) personer mellan 2012 och 2013, vilket kan jämföras
med 11 000 personer (0,2 procent) mellan 2011 och 2012. Den starka utvecklingen fortsätter
sedan 2014 och 2015 då sysselsättningen beräknas öka med 61 000 respektive 55 000 personer. Den kraftiga ökningen 2014 sammanhänger också med en kraftig positiv överhängseffekt
från 2013 in på 2014. Det betyder att även om sysselsättningen ligger på en oförändrad nivå
under samtliga månader 2014 ökar sysselsättningen beräknat som årsgenomsnitt ändå med
cirka 30 000 personer.
Antal sysselsatta
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Allt fler arbetar heltid
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att arbeta heltid (mer än 34 timmar i veckan) samtidigt som antalet deltidssysselsatta minskat undan för undan, vilket dock enbart gäller för dem som arbetar lång deltid (20-34 timmar i veckan). Av de 4,45 miljoner sysselsatta
under tredje kvartalet 2013 i åldern 16-64 år arbetade drygt 79 procent heltid, drygt 16 procent lång deltid och drygt 4 procent kort deltid. Den långa deltidssysselsättningen dominerades av kvinnorna, vars andel uppgår till nästan 75 procent. Motsvarande andel i kort deltidssysselsättning var nästan 60 procent. Den korta deltiden dominerades av ungdomar i åldrarna 16-24 år. Kort deltidssysselsättning är också vanlig i åldrarna 65-74 år. De heltidssysselsatta dominerades av män, drygt 58 procent. Det finns en del som talar för att nedgången av
antalet deltidssysselsatta fortsätter under prognosperioden medan ökningen av sysselsättningen sker bland de heltidssysselsatta. Det är nämligen vanligt när efterfrågan på varor och
tjänster ökar att möta detta initialt med att öka arbetstiden för anställda, eftersom det alltid
råder en osäkerhet om förbättringen är stadigvarande.

Arbetade timmar ökar tydligt både 2014 och 2015
Antalet arbetade timmar utvecklades svagt under 2012 och inledningen av 2013. Det sammanhängde med en ökad frånvaro från arbetet. Därefter har totalt antal arbetade timmar
uppvisat en tydlig ökning och ökningstakten är nu ungefär lika stor som sysselsättningstillväxten. Det finns också mycket som talar för att timutbudet kommer att öka mer framöver,
framför allt beroende på att övertidsarbetet för heltidssysselsatta ökar och att de som arbetar
deltid erbjuds att arbeta mera. Det är en som ovan nämnts vanlig strategi att företagen möter
en högre efterfrågan med att befintlig personal får arbeta mera innan arbetsgivarna rekryterar
in ny arbetskraft. Till detta kan läggas att det fortfarande finns förhållandevis stora lediga
personalresurser på arbetsställena. Totalt antal arbetade timmar beräknas komma att öka
med 0,6 procent 2013 och med 1,2 procent 2014 samt med 1,1 procent 2015. 33

Antalet fast anställda ökar framför allt under 2015
Antalet fast anställda har endast ökat marginellt hittills under 2013 och det är istället tillfälligt anställda som svarat för större delen av sysselsättningsökningen. Det indikerar att rekryteringarna ökat då drygt 70 procent av samtliga rekryteringar under ett år avser tillfälligt anställda. Detta har dock ännu inte bekräftats av statistiken över rekryteringar. Däremot är det
fler som fortsatt sin tillfälliga anställning medan det ännu inte skett någon förändring av
övergångarna från tillfälligt anställda till fast anställda. Dessa övergångar har till och med
minskat något hittills under 2013. Detta betyder att fler tillfälligt anställda har fått fortsätta
att arbeta med en tillfällig anställning, och det är en förklaring till att sysselsättningen stiger.
Antalet tillfälligt anställda bedöms fortsätta att öka under 2014 samtidigt som antalet fast
anställda initialt bara väntas komma att förändras lite. Under framför allt andra halvåret
2014 och år 2015 talar allt för att fast anställda ökar i en tilltagande takt, vilket sammanhänger med att allt fler övergår från tillfälliga anställningar till fast anställda och att färre fast
anställda kommer att förlora jobbet, och det senare är en utveckling som redan påbörjats.
33 Skattningen av arbetade timmar i detta avsnitt bygger på de månatliga uppgifterna från AKU och de är kalenderkorrigerade.
Dessa timmar kan skilja sig åt jämfört med dem som presenteras av Nationalräkenskaperna. De timmar som presenteras i avsnittet
svensk ekonomi bygger på arbetade timmar redovisade av Nationalräkenskaperna.
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Antal anställda fördelat efter
fast resp tidsbegränsat anställda
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För få utomeuropeiska kvinnor i jobb
Under det senaste året har både männens och kvinnornas sysselsättning ökat, men ökningen
har varit starkare för männen. Det betyder också att skillnaden i sysselsättningsgrad ökat.
Männens sysselsättningsgrad är nu nästan 4,4 procentenheter högre än kvinnornas. 34 Denna
utveckling är lite överraskande eftersom männen i större utsträckning än kvinnorna återfinns
inom konjunkturkänsliga näringar, såsom industrin och byggverksamheten. Det som drivit
upp männens sysselsättning är en god utveckling inom delar av de privata och offentliga
tjänstesektorerna.
En förklaring till att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor är förhållandevis stor är att utomeuropeiskt födda kvinnors arbetsdeltagande är lågt. Befolkningen i åldern
16-64 år har dessutom ökat för utomeuropeiskt födda kvinnor under de senaste åren medan
den har minskat för inrikes födda kvinnor. Mellan tredje kvartalet 2011 och tredje kvartalet
2013 minskade antalet inrikes födda kvinnor med 25 000 personer i befolkningen i åldern 1664 år medan befolkningen ökade med drygt 30 000 för utrikes födda kvinnor. Sysselsättningsgraden under tredje kvartalet 2013 var för inrikes födda kvinnor 78,4 procent jämfört
med endast 50,8 procent för utomeuropeiskt födda kvinnor. Skillnaden i sysselsättningsgrad
mellan inrikes födda män och kvinnor uppgick till 3 procentenheter under tredje kvartalet
2013. Detta kan sättas i relation till att skillnaden uppgick till hela 13 procentenheter för utomeuropeiskt födda män och kvinnor.

34

Denna skillnad är beräknad i en säsongrensad och trendad tidsserie och det senaste värdet avser oktober 2013.
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Sysselsättningen bland unga ökar
Sysselsättningen 35 har förstärkts framför allt för personer yngre än 25 år, men också i åldrarna 35-54 år och i åldersgruppen 60-64 år. 36 Att de ungas sysselsättning ökar tydligt är ett
tecken på att arbetsmarknaden är inne i en process med stigande efterfrågan på arbetskraft,
eftersom de yngre gynnas mest när arbetskraftsefterfrågan stiger. En stor del av denna ökning
bland de unga avser tillfälliga anställningar.
Det har dock skett en påtaglig förstärkning också i åldrarna 60-64 år, och i hela åldersgruppen 55-64 år har sysselsättningen vuxit till en rekordhög nivå. Även sysselsättningen för åldrarna 65-74 år växte till en rekordhög nivå 37 under andra halvåret 2012, men därefter har det
skett en marginell försvagning som kan härledas till åldrarna 65-69 år. Under 2014 och 2015
bedöms sysselsättningen för ungdomar fortsätta att öka i en god takt men även sysselsättningen för övriga åldersgrupper stiger.

Sysselsättningsgraden är låg för förgymnasialt utbildade
Utbildningsnivå och sysselsättning uppvisar ett stabilt samband. De som har den kortaste
utbildningen – det vill säga enbart förgymnasial utbildning – har också lägst andel sysselsatta
av befolkningen, vilket gäller för samtliga åldersgrupper. De med lång högskoleutbildning har
högst sysselsättningsgrad.
Antalet sysselsatta har krympt undan för undan för dem med förgymnasial utbildning, vilket
till stor del sammanhänger med att befolkningen med den utbildningsbakgrunden minskar
stadigt. Också sysselsättningsgraden har minskat tydligt under det senaste året, vilket illu-

35 Avser sysselsättningsgraden. Den är beräknad som genomsnitt för perioden första kvartalet 2012 till och med första kvartalet
2013.
36 Här avses årets tio första månader jämfört med motsvarande period 2012.
37 Den statistiska tidsserien är kort för åldrarna 65-74 år, från januari 2001 till oktober 2013. Allt talar dock för att deras sysselsättning låg på en lägre nivå tidigare. Knappt 15 procent av befolkningen i dessa åldrar är i sysselsättning. I åldrarna 65-69 år uppgick
sysselsättningsgraden till knappt 19 procent (genomsnitt för årets tio första månader) och i åldrarna 70-74 år till knappt 9 procent.
Det är betydligt vanligare att män arbetar efter 65 års ålder än kvinnor.
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strerar att nedgången av arbetstillfällen utan några specifika utbildningskrav fortsatt. Sysselsättningsgraden i åldrarna 25-64 år för personer med förgymnasial utbildning uppgick under
årets tre första kvartal till knappt 63 procent, vilket kan jämföras med drygt 82,5 procent för
dem med gymnasieutbildning. De korttidsutbildade utgör därmed en stor potential för ökad
sysselsättning, men gruppen är i behov av kompetenshöjande insatser för att detta skall
kunna realiseras.
Sysselsättningsgrad i åldern 25-64 år,
fördelat efter utbildningsnivå
kv 2 2005 - kv 3 2013
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Sysselsättningen för personer med lång högskoleutbildning 38 har ökat stadigt under de senaste åren och sysselsättningsgraden uppgick till 89,2 procent under årets tre första kvartal.
Den förstärkning av sysselsättningen som väntas 2014 och 2015 sker framför allt för dem med
eftergymnasial utbildning, vilket möjliggörs av en fortsatt god ökning av arbetskraftsutbudet
med den utbildningsbakgrunden. Även sysselsättningen för gymnasieutbildade bedöms öka
medan sysselsättningen för enbart förgymnasialt utbildade endast förändras lite.

Fler utomeuropeiskt födda i arbete
En stor del av den beräknade sysselsättningsökningen 2013 svarar utrikes födda för, och i
synnerhet utomeuropeiskt födda. Trots detta förändras sysselsättningsgraden endast marginellt, vilket sammanhänger med en stark befolkningstillväxt. Detta är en följd av en hög nettoinvandring under de senaste åren. Många utomeuropeiskt födda är därmed på väg in på
arbetsmarknaden. Den ökning som sker av antalet sysselsatta inrikes födda sammanhänger
däremot helt med att sysselsättningsgraden ökar då den inrikes födda befolkningen i åldern
16-64 år minskar.
Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes födda och utomeuropeiskt födda är mycket stor.
Sysselsättningsgraden för inrikes födda i åldern 16-64 år uppgick till 78,4 som genomsnitt
under årets tre första kvartal, vilket kan jämföras med 56,3 procent för utomeuropeiskt födda.
Det finns många förklaringar till att sysselsättningen är så pass svag hos utomeuropeiskt
38

2 år eller mer.
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födda. Nedan följer några förklaringar till den lägre sysselsättningsnivån för de utomeuropeiskt födda som vi anser vara viktiga.
1.

Många är på väg in på arbetsmarknaden, det vill säga samma orsak som hos unga.

2.

Mycket låg sysselsättningsgrad hos utomeuropeiskt födda kvinnor, cirka 50 procent.

3.

Stor andel med enbart förgymnasial utbildning i befolkningen, nästan 29 procent jämfört
med knappt 16 procent för inrikes födda. 39

4.

Avsaknad av nätverk, vilket i forskningen anses ha stor betydelse för att hitta ett arbete.

5.

Dålig kunskap hos arbetsgivarna om utländska examina.

6.

Dålig kunskap om vilken kompetens utrikes födda besitter (utöver utbildning).

7.

Brister i det svenska språket. En orsak som väger tungt enligt arbetsgivarna.

8.

Diskriminering, kan exempelvis vara statistisk diskriminering.

Skillnaden på arbetsmarknaden mellan inrikes födda och utomeuropeiskt födda är mycket
stor även bland dem med lång eftergymnasial utbildning, vilket gäller både sysselsättning och
arbetslöshet. I befolkningen i åldern upp till och med 64 år fanns nästan 1,53 miljoner inrikes
födda och cirka 380 000 utomeuropeiskt födda40 med lång eftergymnasial utbildning. 41 Av
dessa var nästan 90 procent respektive 72 procent sysselsatta. 42 Skillnaden är ännu större
bland dem med gymnasial utbildning, medan den är mindre för dem med enbart förgymnasial utbildning. Detta kan indikera att det förekommer diskriminering på arbetsmarknaden,
men också att okunskapen om utländska examina är stor.
Under det kommande året bedöms sysselsättningen öka snabbare för utrikes födda än för
inrikes födda, vilket sammanhänger med att sysselsättningen förutses öka särskilt mycket
inom den privata tjänstesektorn och att tillväxten i befolkningen kommer från utrikes födda.
Sysselsättningsgraden fortsätter dock att öka för inrikes födda och den allt starkare arbetsmarknad som förutses i denna prognos leder också till att sysselsättningsgraden ökar för både
europeiskt och utomeuropeiskt födda. Detta gäller främst dem som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

Fördjupningsruta
Arbetsgivarnas bedömning fem år framåt i tiden
Undersökningen
Arbetsförmedlingen har ställt några frågor kring vad arbetsgivarna tror på fem års sikt om
antalet anställda, kompetensbehov vid ersättningsrekrytering till följd av pensionsavgångar
och generella kompetensönskemål i anslutning till yrken vid kommande rekryteringar. Drygt
10 000 arbetsställen besvarade dessa frågor. I denna fördjupningsruta behandlas två av frågorna. 43 Hösten 2012 genomfördes den första undersökningen av arbetsgivarnas bedömningAvser ett genomsnitt för årets tre första kvartal, källan är AKU.
Avser ett genomsnitt för årets tre första kvartal.
Lång eftergymnasial utbildning motsvarar studier på 2 år på högskolenivå eller längre.
42 Avser ett genomsnitt för de tre första kvartalen 2013.
43 Fråga 1 avseende antalet anställda och fråga 2 avseende ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar.
39

40
41
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ar på längre sikt. Ambitionen är att ställa dessa frågor en gång per år och undersökningen
hösten 2013 är alltså den andra i raden. Resultaten i dessa två undersökningar är identiska i
det närmaste varför endast resultaten från den senaste redovisas.
Dessa frågor kartlägger arbetsgivarens bedömning och till viss del fångar de upp visioner för
framtiden. De kartlägger arbetsgivarens tro om framtiden och vilken färdriktning arbetsställena strävar efter. De ger också svar på om kompetenskraven är i kraftig förändring, och i
sådana fall inom vilka delar av näringsgrenarna. Dessa kunskaper är värdefulla för exempelvis olika strategiska beslut om utbildning och andra kompetenshöjande insatser.

Stark framtidstro
Den generella slutsatsen från intervjusvaren är att arbetsgivarna har en stark framtidstro.
Andelen företag som räknar med fler anställda är lika stor hösten 2012 som hösten 2013 och
det gäller såväl den privata som den offentliga sektorn. Nästan hälften av de intervjuade arbetsställena räknade med fler anställda på fem års sikt, och endast 13 procent räknade med
färre. Den privata sektorn var mer optimistisk än den offentliga då drygt 50 procent av den
privata räknade med fler anställda och endast 11 procent trodde på färre anställda. I den offentliga sektorn räknade drygt 30 procent av arbetsställena med fler anställda och knappt 20
procent med färre anställda. Inom den privata sektorn var framtidsbedömingen mest återhållsam inom jord- och skogsbruk och i viss mån transport. Handel samt hotell och restaurang uppvisade en stor tillförsikt för de kommande fem åren. Även tillverkningsindustrin och
byggnadsverksamheten andades en förhållandevis god optimism. De offentliga arbetsgivarna
räknade med störst expansion av anställda inom vård och omsorg, men även där var framtidsförväntningarna försiktigare än inom stora delar av det privata näringslivet. De privata
huvudmännen inom den offentliga sektorn är dock mer positiva än de offentliga arbetsgivarna. Det indikerar en fortsatt optimism bland friskolor och privata vårdalternativ.
Slutsatsen av denna fråga är att arbetsgivarna är positiva inför de kommande fem åren. Det
indikerar att många arbetsgivare har en stark tro på den egna verksamheten. Det innebär
också att dessa arbetsgivare kan komma att genomföra investeringar och därmed satsa på
framtiden. Det borgar dessutom för att de är lyhörda när det gäller att hitta lösningar för att
klara kompetensförsörjningen framöver, och där kan Arbetsförmedlingen vara en central
aktör. Det ökar också förutsättningen för intern kompetensutveckling av anställda. Vidare kan
detta vara en förklaring till att många arbetsgivare inom bland annat tillverkningsindustrin
valt att ha en något för stor kader av anställda under nuvarande konjunkturavmattning.

Stor andel av pensionsavgångarna ersätts
Generationsväxlingen pågår för fullt runt om i landet och det innebär ett stort behov av ersättningsrekrytering. Det är viktigt att känna till arbetsställenas nivå på ersättningsrekrytering för att på så sätt öka kunskapen om hur stor del av pensionsavgångarna som kommer att
ersättas med nya medarbetare. I många fall förändras också kompetenskraven vid återrekrytering. En äldre arbetstagare med kort utbildning som går i pension har kanske utfört arbetsuppgifter som i dagsläget motsvarar en högskoleutbildning. Vår andra långsiktiga fråga handlar därför om ersättningsnivåer i olika branscher och om behovet att rekrytera personal med
en högre utbildningsnivå än den som lämnar arbetsstället.
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Den generella ersättningsnivån på hela arbetsmarknaden är 86 procent. Det betyder att när
100 arbetstagare går i pension behövs 86 nya för att ersätta dessa. Variationen mellan
branscherna är dock stora. Inom offentlig sektor är ersättningsgraden drygt 90 procent och
där är också genomsnittsåldern hög. Detta kommer att sätta stor press på arbetskraftsförsörjningen inom skola, vård/omsorg och offentlig förvaltning. Inom vård och omsorg planerar
arbetsgivarna att ersättningsrekrytera för nästan alla pensionsavgångar och det är också ett
område där kompetenskraven ökar. I nästan en tredjedel av alla ersättningsrekryteringar
inom vård och omsorg har arbetsgivaren önskemål om att den nye arbetstagaren ska ha en
högre utbildningsnivå än den som lämnar arbetsplatsen. Kompetenskraven ökar också tydligt
inom område utbildning men även inom offentlig förvaltning.
Andel vakanser som bedöms komma att ersättningsrekryteras samt om kompetenskraven höjs
Ersättningsnivå på grund av
pensionsavgångar
Jord- och skogsbruk
Transport
Tillverkning
Handel
Hotell och restaurang
Bygg
Utbildning, privat huvudman
Vård och omsorg, privat huvudman
Privat sektor sammanlagt
Vård och omsorg, offentlig huvudman
Offentlig förvaltning
Utbildning, offentlig huvudman
Offentlig sektor sammanlagt

Ersättningsnivå
procent
78
81
82
88
88
89
98
98
85
96
86
93
91

Ökade utbildningskrav
procent
14
11
30
13
12
13
5
13
18
31
38
26
31

Inom det privata näringslivet är det en överraskande liten andel av de vakanser som uppstår i
samband med pensioneringen där arbetsgivaren bedömer att kompetenskraven kommer att
höjas under de kommande fem åren, knappt 20 procent. Ett undantag är tillverkningsindustrin där arbetsgivarna räknar med att höja utbildningskraven för 30 procent av de vakanser
som uppkommer. Detta väcker givetvis frågan om hur mycket kompetenskraven förändras
framöver. Denna undersökning indikerar att uppfattningen att det kommer att ske en massiv
ökning av kompetenskraven kan vara överdriven. Det är dock värt att påpeka att det från
denna undersökning inte går att dra någon säker slutsats ännu. Det krävs fler undersökningar.
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Näringsgrenar
Den uppgång i sysselsättningen som noterats under 2013 – jämfört med 2012 – gäller enbart
tjänsteområdena. Sålunda väntas den privata tjänstesektorn under 2013 öka sin sysselsättning med 41 000 och den offentliga med 16 000 personer. Den goda utvecklingen bedöms
hålla i sig även under 2014, med en uppgång på 50 000 respektive 15 000 personer. Sämre
går det för industrin, med nedgångar båda åren, 13 000 respektive 7 000 personer. Bakom
detta ligger inte minst de sedan länge pågående strukturella förändringarna inom näringen.
Sysselsättningen inom byggverksamheten ligger stilla under 2013, men under 2014 väntas
den börja öka, och då förutses ett tillskott på 4 000 personer.
Sysselsättningsförändring
prognos 2013 - 2014

2012
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

2013

2014

Tusental

Jord- och skogsbruk

Byggverksamhet
Industri

Offentliga tjänster
Privata tjänster

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Även i relativa tal innebär detta en kraftig tillväxt av sysselsättningen inom det privata tjänsteområdet. Den prognostiseras till 2,0 procent 2013 och 2,4 procent 2014. Ökningen för de
offentliga tjänsterna beräknas till 1,1 respektive 1,0 procent. För byggverksamheten väntas
2014 en sysselsättningstillväxt med 1,3 procent, efter nolltillväxten under 2013. Industrisysselsättningen minskar 2013 med 2,2 procent och 2014 med 1,2 procent.
Sysselsatta, tusental respektive årlig procentuell förändring, prognos 2013 - 2014
Näringsgren
Jord- och skogsbruk
Industri
Byggverksamhet

2012

2013

2014

79

3,8

-1,2

584

-2,2

-1,2

309

0,0

1,3

Privata tjänster

2 042

2,0

2,4

Offentliga tjänster

1 474

1,1

1,0

4 502

1,0

1,3

Totalt

Tabellen innehåller avrundade värden. I totalen ingår även sysselsatta där uppgift om näringsgren saknas.
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.
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Minskande rekryteringsproblem inom näringslivet…
Till följd av den ganska dämpade utvecklingen inom svensk ekonomi de senaste åren har rekryteringsproblemen successivt minskat inom den privata sektorn. I höstens intervjuundersökning uppgav 19 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att de vid något eller några tillfällen
under de senaste sex månaderna haft svårt att finna rätt arbetskraft, och det är den lägsta
nivån sedan vårenkäten 2010. Våren 2013, då den förra intervjuundersökningen gjordes,
uppgav sig 21 procent av arbetsgivarna ha haft rekryteringssvårigheter, och sedan dess har
arbetskraftsbristen dämpats i flertalet sektorer på arbetsmarknaden. Allra mest har bristtalen
fallit inom området information och kommunikation. Ett undantag från den nedåtgående
tendensen är byggverksamheten, detta dock på grund av naturliga säsongvariationer i arbetsvolymerna. En marginell ökning av bristtalen står också att finna inom transportnäringen.
Andel arbetsställen inom privat sektor som upplevde arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar
under det senaste halvåret
Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Hösten
2011

Våren
2012

Hösten
2012

Våren
2013

Hösten
2013

Byggverksamhet

16

21

31

31

38

26

26

18

20

Industri

10

11

18

26

28

25

24

21

19

11

11

22

32

36

31

28

25

21

därav verkstadsindustri
Privata tjänster

13

15

18

23

23

22

23

20

17

därav handel

7

10

13

16

16

14

17

13

12

14

14

18

22

22

15

18

16

17

rang samt personliga
och kulturella tjänster

14

15

21

21

23

21

25

27

24

därav information och
kommunikation

17

21

28

37

38

40

41

38

28

därav finansiell verksamhet, företagstjänster

18

21

21

29

30

30

29

24

19

13

15

20

25

26

23

24

21

19

därav transport
därav hotell och restau-

Totalt

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.
Tabellen innehåller avrundade värden.

…men oförändrat läge inom kommunerna
De senaste åren har rekryteringsproblemen inom den offentliga tjänstesektorn ökat ganska
markant, även om ökningen nu i stort sett stannat av. I höstens intervjuundersökning angav
40 procent av de offentliga arbetsställena att det förekommit brist på arbetskraft det senaste
halvåret, jämfört med 38 procent i våras och 41 procent förra hösten. En ökning jämfört med
hösten 2012 noteras emellertid för kommunerna, där framför allt grundskolan redovisar en
kraftig uppgång. Inom statens och landstingens verksamheter är bristtalen istället något
sjunkande, i landstingen dock från mycket höga nivåer.
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Andel verksamhetsområden inom kommuner, landsting och stat som upplevde arbetskraftsbrist i
samband med rekryteringar under det senaste halvåret
Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Hösten
2011

Våren
2012

Hösten
2012

Våren
2013

Hösten
2013

Barnomsorg

28

24

31

37

49

45

53

47

51

Grundskola

31

27

37

40

45

43

58

52

65

Gymnasieskola

28

20

38

30

43

32

41

35

43

Vuxenutbildning

12

8

15

14

20

21

23

24

28

Vård och omsorg

19

19

24

29

31

32

38

40

43

Övrig kommunal
verksamhet

14

17

24

27

33

31

30

25

22

Lasarett och slutenvård

85

85

89

90

91

93

94

100

92

Primärvård

96

94

88

81

84

95

86

88

91

Tandvård

70

78

68

82

67

71

65

58

61

verksamhet

16

17

14

20

17

24

26

29

22

Statlig verksamhet

17

22

25

26

24

28

28

27

25

24

24

30

32

38

36

41

38

40

Övrig landstings-

Totalt

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.
Tabellen innehåller avrundade värden.
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Jord- och skogsbruk
Dämpade tongångar inom jordbruket
De försiktigt optimistiska förväntningarna om konjunkturförstärkning som jordbruksnäringen uppvisade i början av 2013 har nu ersatts av något dystrare tongångar. Detta beror bland
annat på den starka svenska kronan. Vidare är efterfrågan från eurozonens länder fortsatt
svag, och till detta kommer prispressen från en stark svensk krona. Två tredjedelar av lantbruksföretagen uppger nu att deras lönsamhet är dålig eller till och med mycket dålig. 44 Enligt statistik från 2012 hade endast fem av EU:s medlemsländer en sämre lönsamhet inom
jordbruket än Sverige. 45 Det beror dels på ökade insatskostnader, dels på osäkerhet kring
inkomster från jordbrukets sekundära aktiviteter som entreprenaduppdrag och snöröjning.
En av följderna är en minskande benägenhet att satsa på bygg- och maskininvesteringar.
Framtidstron inom näringen har visserligen ökat något det senaste året, men det är först under senare delen av 2014 som en viss förstärkning av jordbrukskonjunkturen kan komma till
synes.
Det finns vissa skillnader i lönsamheten mellan olika delbranscher. Grisköttsproducenterna,
som länge uppvisat dålig lönsamhet, har blivit något mer optimistiska för det närmaste årets
utveckling. Detta sammanhänger till stor del med stigande nivåer på grisköttspriserna.
Mjölkbönderna har de senaste åren brottats med stora lönsamhetsproblem, i och med nedpressade priser på den globala mjölkmarknaden, och en del av dem räknar med att minska
eller avveckla sin produktion under de närmaste åren. Den senaste tiden har dock stigande
mjölkpriser förbättrat mjölkproducenternas ekonomiska läge. Hos nötköttsproducenterna är
framtidstron dock fortfarande svag och lönsamheten otillräcklig.
Växtodlingsjordbruken har de senaste åren i allmänhet uppgivit högre lönsamhet än animalieproducenterna. Dock är växtodlarna den enda jordbrukargrupp där försvagningen av lönsamhet och framtidstro ännu fortsätter, och särskilt svaga är framtidsförväntningarna inom
trädgårdsnäringen. Hos spannmålsföretagen finns emellertid ett visst utrymme för förbättringar för den svenska produktionen framöver, beroende på ett gynnsammare internationellt
konkurrensläge till följd av väderkatastrofer och missväxt i andra länder. Skördeutfallet för
2013 ligger något lägre än för 2012, men i nivå med den senaste femårsperiodens genomsnittliga utfall.

Skogsbruket har tappat fart – men vändning i sikte
Det svenska skogsbruket är ytterst exportberoende. Världsmarknadspriserna på skogsprodukter, i synnerhet timmer, har emellertid fallit de senaste åren, vilket medfört senareläggning av skogsavverkningarna och en allmän dämpning av skogskonjunkturen. Problemen har
också förvärrats av den hårda prispressen genom den starka svenska kronan. Efterfrågan på
skogsråvara styrs bland annat av utvecklingen inom sågverksindustrin. Där har pris- och lönsamhetsutvecklingen de senaste åren varit svag, och flera företag har lagts ned eller väntas
läggas ned den närmaste tiden.
44
45

Enligt Lantbruksbarometern 2013.
Enligt lantbrukstidningen ATL.
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Nu finns emellertid vissa tecken på att botten på trävarumarknaden har passerats. Bland annat har den anmälda avverkningsarealen i Sverige ökat med 22 procent mellan september
2012 och samma månad 2013. 46 Lagren av sågade trävaror är rekordlåga runt om i Europa,
och efterfrågan på virke börjar öka igen. Inte minst gäller detta Storbritannien, som är Sveriges viktigaste exportmarknad för trävaror. Här har byggandet ökat med 25 procent det senaste året. Också på den viktiga USA-marknaden pekar kurvorna uppåt. En annan marknad
som svensk skogsnäring knyter framtida förhoppningar till är Kina, men här är utvecklingen
ännu så länge något mer osäker. En stor osäkerhet är naturligtvis även kopplad till det spända
politiska läget i Mellanöstern, som numera är en viktig marknad för svensk skogsnäring.
Tendenserna till förbättringar på massamarknaden blir nu allt tydligare. Priserna är på väg
uppåt, framför allt för långfibrig massa. Efterfrågan på massa väntas stiga både i Europa och i
USA, och även på denna marknad blir Kina en allt viktigare aktör. Läget för massaindustrin –
som också har ett stort inflytande på skogbrukets efterfrågeläge – är dock fortfarande ganska
osäkert, och en återhållande faktor på pris- och lönsamhetsutvecklingen är den förhållandevis
svaga efterfrågetillväxten på grafiska papper.

Sysselsättningen minskar något
Antalet sysselsatta inom de areella näringarna (hit räknas jord- och skogsbruk med binäringar, fiske med mera) har trendmässigt minskat svagt under en längre tid. Denna utveckling
bröts tillfälligt under 2012 och 2013, men för 2014 väntas ånyo en viss nedgång. Denna uppskattas för vartdera året till cirka 1 000 personer (drygt 1 procent per år). Den viktigaste orsaken till sysselsättningsnedgången är avvecklingen av mindre jordbruksenheter tillhörande
äldre näringsidkare, men även en viss prispress inom de areella näringarna kan inverka.
Inom jord- och skogsbruken råder stora variationer i arbetsvolymer mellan årstiderna, och
därmed skiftar också behovet av arbetskraft påtagligt mellan säsongerna. Allmänt kan sägas
att personalbehovet är störst på sommaren, då det bland annat erfordras avbytare i jordbruket för att täcka upp för semestrarna. Under somrarna behöver även ett antal förberedande
insatser i skogen utföras vid sidan av skogsavverkningen. Det kan i vissa fall vara svårt att
hitta arbetskraft till dessa åtgärder, och arbetskraft från utlandet har på senare år blivit allt
vanligare i skogsbruket.

46

Enligt Skogsstyrelsen.
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Industri
Fortsatt svag industrikonjunktur
Den svaga konjunkturen i Europa fortsätter att prägla industrin. En mycket stor del av den
svenska varuexporten går till Europa och den svaga efterfrågan från omvärlden fortsätter att
hålla nere industriproduktionen, som sedan en tid tillbaka har varit svag. Utvecklingen av
industriproduktionen är starkt sammankopplad med företagens orderingång. Under 2012
minskade orderingången och industriproduktionen med 3,6 respektive 3,2 procent jämfört
med 2011. 47 Industriproduktionen och orderingången har fortsatt att utvecklas svagt under
loppet av 2013 och under tredje kvartalet var produktionen 3,7 procent lägre jämfört med
motsvarande kvartal 2012. Det är sjunde kvartalet i rad med minskad industriproduktion på
årsbasis. Produktionen i industrin bedöms minska med fyra procent under 2013.
Industrins lager minskade med 10 miljarder under tredje kvartalet 2013 enligt preliminära
uppgifter, detta efter att lagren byggts upp under de två föregående kvartalen. Avvecklingen
av lagren visar att industrin har haft en för hög produktion i förhållande till efterfrågan. Den
kraftiga lageravvecklingen innebär samtidigt att industrin behöver möta en gradvis starkare
efterfrågan framöver med ökad produktion. Industrikonjunkturen förstärks något under 2014
och sammantaget ger detta stöd för att industriproduktionen ökar under loppet av 2014.
Industriproduktionsindex
kv 1 2001 - kv 3 2013
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Kalenderkorrigerade värden, procentuell förändring motsvarande
period föregående år. Källa: SCB

Beaktas utvecklingen i Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin
bekräftas bilden av en svag utveckling i industrin. Industriföretagen har i Konjunkturbarometern sedan en relativt lång tid tillbaka rapporterat om missnöje med storleken på orderstocken och låg produktionsnivå. I undersökningen för tredje kvartalet uppgav ungefär två av tre
industriföretag att det är den svaga efterfrågan som är det främsta hindret för att öka produktionen. Det finns dock tecken på att en vändning i industrikonjunkturen är förestående.
Företagen förväntar sig nämligen en successivt starkare utveckling framöver med både ökad
47

Enligt SCB:s industriproduktionsindex, kalenderkorrigerade kvartalsvärden, och statistik över industrins orderingång.
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orderingång och ökad produktionsvolym. De räknar dock med att fortsätta minska sin personalstyrka.

Starkare framtidsoptimism – dock från ett svagt utgångsläge
Ända sedan Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2012 har industrin
kommunicerat att efterfrågan varit svag och som en följd av detta har antalet anställda
minskat. I höstens intervjuundersökning framträder dock bilden av en något positivare
utveckling i industrin. Jämfört med föregående undersökningar förmedlar företagen nu en
något ljusare bild, dels vad gäller utvecklingen under det gångna halvåret, dels också vad
gäller deras förväntningar på utvecklingen framöver. Det är dock viktigt att beakta att denna
efterfrågeuppgång sker från ett mycket svagt utgångsläge. Efterfrågan har enligt relativt
många industriföretag ökat under det gångna halvåret. I intervjuundersökningen våren 2013
väntade sig drygt 40 procent av företagen att efterfrågan på deras varor och tjänster skulle
öka under de kommande sex månaderna. Resultaten i höstens intervjuer visar att efterfrågan
har förstärkts under det gångna halvåret, men inte fullt ut i den omfattning företagen
förväntade sig, då 35 procent av företagen rapporterar att efterfrågan ökat under det senaste
halvåret.
Industriföretagen förväntar sig också att industrikonjunkturen stärks under det kommande
halvåret, detta efter att i intervjuundersökningarna sedan hösten 2011 genomgående ha
förmedlat en mer dyster framtidsbild. Företagens förväntningar på efterfrågeutvecklingen
kommande sex månader är nu starkare än normalt efter att industrins konjunkturindex i
senaste undersökning stigit med 7 enheter till 103. Det visar att många företag bedömer att
efterfrågan på hemmamarknaden stärks samtidigt som företagens exportmarknader ökar sin
efterfrågan på svenska industrivaror. Denna bild överensstämmer med Konjunkturinstitutets
barometerundersökningar. Industrins konfidensindikator har förstärkts och ligger nu över
det historiska genomsnittet.
Konjunkturindikator för industrin
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Fortsatt lediga produktionsresurser
I många industriföretag kan produktionen dock öka relativt mycket innan det finns behov av
att rekrytera arbetskraft. I höstens intervjuundersökning framkommer det att kapacitetsutnyttjandet i industrin fortsätter att ligga på en förhållandevis låg nivå, en bit under det historiska genomsnittet. Det är en följd av en svag efterfrågan som har ökat den lediga produktionskapaciteten. I den senaste intervjuundersökningen är det 56 procent av företagen som
uppger att produktionen kan öka med högst 10 procent innan det blir nödvändigt att utöka
personalstyrkan. Kapacitetsutnyttjandet är därmed oförändrat jämfört med våren 2013 men
fyra procentenheter lägre än hösten 2012.

Svagt behov av ny arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft inom industrin fortsätter att vara svag. Detta belyses av den svaga
utvecklingen av den arbetade tiden. Antalet arbetade timmar i industrin minskade med 2,3
procent under 2012. 48 Eftersom produktionen samtidigt minskade mera, med drygt 3
procent, innebar det att produktiviteten inom industrin sjönk 2012. Antalet arbetade timmar
har fortsatt att minska under de tre första kvartalen 2013 och minskningen uppgår till 3,5
procent, detta efter en mycket kraftig nedgång under första kvartalet. 49 Utvecklingen visar
således att antalet arbetade timmar minskar även under 2013.
Även nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen kan användas för att skapa en
uppfattning om behovet av arbetskraft. 50 Inflödet av nya lediga industriplatser anmälda till
Arbetsförmedlingen fortsätter att minska, vilket är en utveckling som har pågått sedan slutet
av 2011. Under 2012 inkom drygt 20 000 industriplatser till Arbetsförmedlingen, vilket
innebär en minskning med 5 600 platser jämfört med året innan. Detta är en tydlig signal om
att behovet av ny arbetskraft har varit svagt sedan en tid tillbaka. Inflödet av nya lediga
platser har varit fortsatt svagt under de tio första månaderna 2013. Under perioden januarioktober 2013 anmäldes närmare 17 000 industriplatser till Arbetsförmedlingen, en
minskning med drygt 1 300 platser jämfört med motsvarande period året innan.
Utvecklingen under 2013 av antalet varslade inom industrin visar åter på en minskning. Under 2012 berördes totalt 27 000 personer i industrin av varsel om uppsägning. Detta var en
kraftig ökning jämfört med 2011 då antalet varslade uppgick till drygt 15 000. Under loppet av
2013 har dock varslen minskat. Under perioden januari – oktober 2013 uppgår antalet varslade till knappt 13 000, vilket är närmare 7 000 färre jämfört med motsvarande period 2012.

Rekryteringsproblemen fortsätter att minska
Rekryteringsproblemen i industrin fortsätter att minska. Det förklaras av den svaga industrikonjunkturen som har minskat företagens rekryteringsbehov. I höstens intervjuundersökning
är det 19 procent av företagen som uppger att de har haft svårt att finna rätt kompetens vid
rekrytering under det senaste halvåret. Det är en något lägre andel än i undersökningen hösten 2012, och historiskt är rekryteringsproblemen ringa. Bristen är främst koncentrerad till
industriyrken med högre kvalifikationskrav, som vissa grupper av ingenjörer.
Enligt Nationalräkenskaparna.
Både arbetade timmar och industriproduktion avser kalenderkorrigerade värden.
50 Arbetsförmedlingens platsstatistik är inte heltäckande. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen.
48
49
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Utvecklingen i industrin visar på en fortsatt efterfrågan på arbetskraft med specialistkompetens. Vid sidan av denna utveckling råder det en hög arbetslöshet inom ett flertal industriyrken med lägre kompetenskrav. Det hänger samman med en utveckling där jobb med enklare
kvalifikationskrav rationaliserats bort. Detta har lett till att det finns många arbetslösa i industrin som inte motsvarar arbetsgivarnas kompetenskrav.

Antalet sysselsatta minskar 2013 och 2014
Antalet sysselsatta i industrin har trendmässigt minskat till följd av företagens behov av
strukturrationaliseringar för att stärka konkurrenskraften. Dessa förändringar ökar betydligt i
styrka vid konjukturförsvagningar. Dessutom har sjukersättningen minskat på grund av
outsourcing och en ökad användning av bemanningsföretag. Dessa sysselsatta bokförs inom
den privata tjänstesektorn. Sedan 2008 har antalet sysselsatta i industrin gått ned med drygt
90 00o. Under 2012 minskade sysselsättningen med närmare 15 000, 51 och minskningen har
fortsatt under 2013. Under tredje kvartalet 2013 var 14 000 färre sysselsatta än vid
motsvarande tidpunkt året innan. För helåret 2013 beräknas antalet sysselsatta minska med
13 000, för att därmed uppgå till 570 000 personer. Även under 2014 kommer industrin att
minska sin personalstyrka trots att industrikonjunkturen stärks något. Antalet sysselsatta
beräknas 2014 minska med 7 000 till 563 000 personer.

51

Avser sysselsatta enligt AKU i åldrarna 16-64 år.
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Byggverksamhet
Successivt stigande optimism hos byggföretagen
De senaste åren har byggverksamheten utvecklats svagt. Det finns dock tecken på en successivt starkare byggkonjunktur framöver. Byggföretagen rapporterar i höstens intervjuundersökning om en starkare efterfrågan på deras varor och tjänster under det senaste halvåret.
Även i deras framåtblickande bedömning är förväntningsläget starkare nu än för ett år sedan.
Sedan hösten 2012 har byggföretagens framåtblickande bedömning om utvecklingen kommande sex månader gradvis stärkts, dock från ett sedan tidigare nedpressat förväntningsläge.
I den senaste intervjuundersökningen framgår det att byggverksamhetens konjunkturindex
steg med 3 enheter till 96, vilket dock innebär att byggföretagens förväntningar på efterfrågan
kommande halvår fortfarande är svagare än normalt.
Konjunkturindikator för byggverksamheten
våren 2005 - hösten 2013
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Denna bedömning styrks av Konjunkturinstitutets barometerundersökning 52, som visar på ett
stämningsläge som visserligen är i stigande men fortfarande svagare än normalt. I synnerhet
är företagen missnöjda med nuvarande nivå på orderstocken och man rapporterar om att
antalet anställda fortsätter att minska. Dock ökade byggandet något under tredje kvartalet
2013 och företagen räknar med att denna utveckling kommer att fortgå och även förstärkas
något under fjärde kvartalet.
Bostadsinvesteringarna ökar – svagare utveckling för lokaler och anläggning
Bostadsinvesteringarna minskade med 11 procent under 2012 efter att ha ökat två år i rad,
åren 2010 och 2011. Minskningen i investeringar under 2012 berodde på en nedgång i både
ny- och ombyggnadsinvesteringar. Nedgången fortsatte under första kvartalet 2013 men under andra kvartalet ökade bostadsinvesteringarna på årsbasis för första gången sedan tredje
kvartalet 2011, med drygt 4 procent. Ökningstakten förstärktes ytterligare under det tredje
kvartalet då bostadsinvesteringarna ökade med hela 14 procent. Den mycket starka ökningen
52

Konjunkturbarometern oktober 2013, Konjunkturinstitutet.
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förklaras delvis av ett svagt jämförelsevärde motsvarande kvartal föregående år. Men till
skillnad från föregående kvartal bidrog även om- och tillbyggnadsinvesteringarna till uppgången. 53
Fler påbörjade lägenheter
Enligt statistik över påbörjade lägenheter ökade byggandet under de tre första kvartalen 2013
jämfört med motsvarande period 2012. Under 2012 påbörjades byggandet av 20 000 småhus
och lägenheter, vilket var 6 000 färre än under 2011. 54 Det var i synnerhet småhusbyggandet
som gick ned, och det med nästan 40 procent. Om man jämför de tre första kvartalen 2012
och 2013, finner man däremot en uppgång, från 16 000 till drygt 21 000 påbörjade lägenheter. Hela uppgången gällde flerbostadshusen, medan igångsättandet av småhusbyggande
minskade. 55 Det är dock viktigt att tolka styrkan i uppgången med viss försiktighet då siffran
för första halvåret 2013 är uppräknad med hänsyn till försening i rapporteringen. 56 Motsvarande starka uppgång går nämligen inte att finna i statistiken över beviljade bygglov. Det tyder på att uppräkningen i antalet påbörjade lägenheter kan vara något överskattad. Bostadsbyggandet bedöms fortsätta öka under sista kvartalet 2013 och under 2014 ger en starkare
konjunkturutveckling ytterligare stöd åt bostadsbyggandet.
Påbörjade lägenheter i flerbostadshus och småbostadshus
samt beviljade bygglov för bostäder och fritidshus
år 1996 - 2012, kvartalsvärden för 2013
Påbörjade bostäder, nybygg (hö)
5000

Antal

Beviljade bygglov (vä)
Antal

30000

4500
25000

4000
3500

20000

3000
15000

2500
2000

10000

1500
1000

5000

500
0

0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Källa: SCB

Arbetslösheten ökar men i en avtagande takt
Inströmningen av nya lediga platser inom byggbranschen anmälda till Arbetsförmedlingen
minskade 2012. Även under första kvartalet 2013 var inflödet av lediga platser lågt men därefter har utvecklingen vänt och inflödet ökade något under andra och tredje kvartalet. Till detta
tecken på en något stabilare byggarbetsmarknad kan läggas en dämpad utveckling under de

Enligt Nationalräkenskaperna, fasta bruttoinvesteringar.
SCB:s statistik över boende, byggande och bebyggelse.
55 SCB:s statistik över Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a - 3:e kvartalet 2013, preliminära uppgifter.
56 För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2013 uppräknade med 20 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren, enligt pressmeddelande från SCB ”Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a –
3:e kvartalet 2013, preliminära uppgifter”.
53
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senaste månaderna av antalet varsel om uppsägning. Under det första halvåret 2013 varslades
drygt 3 000 personer inom byggbranschen om uppsägning, vilket är drygt 1 000 fler än motsvarande period 2012. Under tredje kvartalet har dock varselnivåerna åter minskat något och
det är troligt att denna utveckling fortgår i takt med att byggarbetsmarknaden stärks under
2014. 57
Den svaga byggkonjunkturen ledde till att antalet inskrivna arbetslösa byggnadsarbetare
ökade mellan 2011 och 2012, med cirka 2 500 personer 58. Antalet har fortsatt att öka under
2013, men denna ökning har skett i en avtagande takt. I slutet av oktober var 19 000 personer
med ett byggyrke som första sökalternativ inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är ungefär samma antal som för ett
år sedan. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare väntas minska något under 2014 till följd av
en starkare efterfrågan på arbetskraft. Trots detta kommer möjligheterna att få tag i lärlingsplats att vara fortsatt begränsade för många nyutbildade, i synnerhet för dem med inriktning
mot trä.
Den förhållandevis svaga utvecklingen på byggarbetsmarknaden har inneburit att rekryteringsproblematiken tonats ned. Att rekryteringsbehoven varit dämpade beror på att branschens kapacitetsutnyttjande dalat de senaste åren. I höstens intervjuundersökning uppgav
72 procent av byggarbetsställena att de måste nyanställa personal vid 10 procents produktionsökning, vilket är 2 procentenheter lägre än motsvarande tal hösten 2012. Dessutom uppgav endast 20 procent av byggarbetsställena att de upplevt brist på arbetskraft under de senaste sex månaderna. Denna nivå är en av de lägsta genom tiderna. Vi får gå tillbaka till hösten
2009 för att finna lika låg brist på arbetskraft. I takt med ökad byggproduktion under 2014
kommer rekryteringsproblemen att öka, men bristen bedöms trots detta ligga kvar på en förhållandevis låg nivå. Alltjämt finns det dock ett antal byggyrken där bristen på spetskompetent personal lokalt kan vara besvärande – främst handlar det om civilingenjörer/ingenjörer,
plåtslagare och VVS-ingenjörer.
Sysselsättningen oförändrad 2013 – men ökar 2014
Trots den förhållandevis svaga byggkonjunkturen har sysselsättningen inte påverkats nämnvärt. Under första halvåret 2013 minskade visserligen antalet sysselsatta på årsbasis med
drygt 3 000 men denna nedgång vändes till en svag uppgång under tredje kvartalet. Denna
uppgång bedöms fortsätta under fjärde kvartalet, och i genomsnitt för 2013 väntas byggsysselsättningen vara oförändrad jämfört med 2012 och uppgå till 309 000 personer. Under
2014 väntas aktiveteten i byggnadsverksamheten öka och det leder till att sysselsättningen
ökar med 4 000 till 313 000 personer. 59

Det bör emellertid poängteras att varselvolymerna är underskattade i statistiken, eftersom företagen inom byggverksamhet inte
behöver anmäla varsel som omfattar färre än 20 personer.
Inskrivna arbetslösa som söker arbete inom byggnadsyrken.
59 AKU 16-64 år.
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Privata tjänster
Fortsatt stark tillväxt av sysselsättningen
Den privata tjänstesektorn 60 är den klart största området på arbetsmarknaden. Den sysselsatte under det tredje kvartalet 2013 sammanlagt 2,1 miljoner personer61, varav 43 procent
var kvinnor. Drygt 1,8 miljoner var anställda, och av dessa hade 1,5 miljoner en fast anställning. Närmare 1,7 miljoner av de sysselsatta arbetade heltid. Samtliga dessa tal innebär en
uppgång från tredje kvartalet 2012, exempelvis steg den totala sysselsättningen med 37 000
personer. I en säsongrensad och trendad tidsserie har nivån ökat varje månad sedan början
av 2012. Även i ett längre perspektiv har sysselsättningen ökat markant. Bara sedan tredje
kvartalet 2009 – då finanskrisen fortfarande satte djupa spår på svensk arbetsmarknad – har
120 000 nya jobb tillkommit.
De flesta av de privata tjänsterna är mycket sysselsättningsintensiva. Möjligheterna till stora
produktivitetsförbättringar för att möta en försämrad lönsamhet är i allmänhet begränsade.
Detta betyder att en ökning av efterfrågan på tjänsterna snabbt slår igenom på sysselsättningen i form av nyetableringar och nyanställningar. I den privata tjänstesektorns roll som sysselsättningsmotor ligger också det faktum att den skapar jobb som tillgodoser de mest skiftande
typer av önskemål. Här finns till exempel informations- och kommunikationsverksamheter
med krav på spetskompetens, men också ingångsjobb för nytillkomna på arbetsmarknaden,
bland annat inom handel, hotell och restaurang. Även åldersmässigt är spännvidden stor
bland de sysselsatta, med många ungdomar på väg in på arbetsmarknaden men också med en
ganska hög andel personer över 65 års ålder, företrädesvis inom områdena personliga tjänster
samt finansiell verksamhet och företagstjänster. 62
Det finns emellertid också rent statistiska förklaringar till den successiva ökningen av det
registrerade antalet sysselsatta inom det privata tjänsteområdet. Detta gäller dels outsourcing
från industriföretag till tjänsteföretag, dels inhyrning till bland annat industrin samt vård och
omsorg av personal från bemanningsföretagen (som klassificeras som tillhörande privat
tjänstesektor). Å andra sidan bör poängteras, att friskolorna samt de privata alternativen
inom vård och omsorg hänförs till de offentliga tjänsterna.

Efterfrågan på väg uppåt
Efterfrågan på privata tjänster stiger än mer, framför allt till följd av en stark privat konsumtion. Ett visst uppsving av aktiviteten inom industrin och byggnadsverksamheten kan också
anas, vilket får företrädarna för de företagsnära tjänsterna att se förhållandevis ljust på framtiden. Från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2013 kan utläsas att det är
betydligt fler av näringsidkarna inom privat tjänstesektor som räknar med ökad efterfrågan
det kommande året än de som förutser en minskning. Denna optimism framkom redan i
Vi följer SCB:s branschindelning i Arbetskraftsundersökningen (AKU) enligt näringsgrensindelningen SNI 2007. Baserat på
deras redovisning definierar vi den privata tjänstesektorn som handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster. Samtliga sysselsättningsuppgifter avser
åldersgruppen 16-64 år.
61 AKU, 16-64 år.
62 Inom dessa områden befann sig 2012 cirka 5 procent av de sysselsatta i åldersgruppen 65-74 år. I hela branschen privata tjänster
uppgick andelen till 3,5 procent, motsvarande 73 000 personer. Nivån har ökat under flera år och uppgick under 2008 till 2,4
procent eller 50 000 personer.
60
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undersökningen från i våras, och den har bekräftats av höstens enkätsvar om det senaste
halvårets utveckling. Sett till ett längre perspektiv uppvisar Arbetsförmedlingens konjunkturindikator 63 ett något högre värde än det historiska genomsnittet. Det är därmed fråga om
en påtaglig höjning från årets vårenkät och, framför allt, från 2012 års höstenkät.
Konjunkturindikator för privata tjänster
våren 2005 - hösten 2013
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Källa: Arbetsförmedlingens intersvjuundersökningar

Färre varsel
En annan indikation på att arbetsmarknaden fortsätter uppåt är det sjunkande antalet varsel.
Mellan perioderna juli-oktober 2012 och 2013 har antalet gått ned från nästan 12 000 till
9 000. Bland annat har varslen inom den för sysselsättningen så viktiga handeln blivit markant färre. När det gäller platsstatistiken syns dock ännu ingen klar förbättring. Mellan perioderna juli-oktober 2012 och 2013 har antalet nyanmälda lediga platser minskat från 122 000
till 119 000. Hela den minskningen förklaras av en nedgång i handelns platsvolym. Tydliga
ökningar i antalet platser noteras däremot för personliga och kulturella tjänster samt för
transportväsendet.

Drygt 90 000 nya jobb under 2013 och 2014
Flera av Arbetsförmedlingens konjunkturindikatorer pekar således mot en förstärkt arbetsmarknad inom den privata tjänstesektorn de närmaste åren. Utöver de ovan nämnda kan
tilläggas att personalkapacitetsutnyttjandet stigit något i höstenkäten 2013, jämfört med intervjuerna i våras, samt starka enkätsvar från höstens sysselsättningsfråga. Till detta kommer
också positiva signaler från andra statistikkällor. Konjunkturinstitutets senaste barometer
visar på värden över det historiska genomsnittet för såväl handeln som övriga privata tjänster.
Inköpschefsindex har under flera månader legat över 50, och även SCB:s tjänsteproduktionsindex börjar vända uppåt (0,7 procents ökning mellan januari-augusti 2012 och samma period 2013). Den trendmässiga sysselsättningsutvecklingen under de senaste månaderna skiljer sig något åt mellan delbranscherna, med en stark uppgång inom hotell och restaurang,
63

Denna avser efterfrågan de kommande sex månaderna, och hur de aktuella värdena avviker från trenden år 2005-2013.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

65

finansiell verksamhet och företagstjänster samt handel och en mer trevande uppgång inom
andra delnäringar.
Med allt detta som bakgrund bedömer vi att den goda tillväxttakten i de privata tjänsternas
sysselsättning håller i sig, och ökar ytterligare något under det kommande året. Mellan helåren 2012 och 2013 beräknas sysselsättningen öka med 41 000 personer, och till 2014 väntas ett
ytterligare tillskott på 50 000 personer. Detta innebär en tydlig upprevidering jämfört med
vårens prognos. Utvecklingen kan ses i ljuset av en allmänt något mer positiv syn på den
svenska och de övriga europeiska ekonomierna.

Ingen nämnvärd arbetskraftsbrist ännu
De senaste årens ganska dämpade utveckling på arbetsmarknaden har undan för undan inneburit en minskning av rekryteringsproblemen, så även inom den privata tjänstesektorn. Inte
mer än 17 procent av de tillfrågade arbetsgivarna i höstens intervjuundersökning uppgav att
de hade konfronterats med rekryteringsproblem det senaste halvåret, vilket kan jämföras med
20 procent i vårens enkät och 23 procent i höstenkäten 2012. Med en stigande efterfrågan på
arbetskraft kommer denna utveckling nu att vända.

Handeln går mot ljusare tider
Under tredje kvartalet 2013 var i genomsnitt 544 000 personer sysselsatta inom handeln 64,
jämfört med 550 000 och 566 000 under motsvarande kvartal 2012 respektive 2011. Nedgången i sysselsättning har under 2013 emellertid inte bara planat ut sedan i våras utan också
vänts till en uppgång, vilket går att utläsa i en trendad och säsongrensad tidsserie.
Vändningen i sysselsättningen sammanhänger med en god utveckling i detaljhandeln det
senaste året, som i sin tur är en följd av hushållens växande konsumtion. Under perioden
januari-september 2013 låg detaljhandelns totala försäljning 2,3 procent högre än under motsvarande period 2012. För sällanköpshandeln var uppgången så pass stark som 3,3 procent. 65
Bilförsäljningen har haft det svårare, även om personbilsförsäljningen under loppet av 2013
har stigit något. Som helhet ligger motorhandeln 2013 (januari-augusti) emellertid 2 procent
lägre än 2012. 66 Även partihandeln har försvagats något. Enligt Konjunkturinstitutet 67 ser vi
nu en allmän uppgång av handelns försäljningsvolymer, och tillförsikten är stor inför årets
fjärde kvartal. Inom livsmedelshandeln kan det därvid bli fråga om prishöjningar och nyanställningar.
Även vår intervjuundersökning andas optimism. De starkt positiva förutsägelserna om försäljningsutvecklingen från föregående undersökning har visserligen inte helt infriats, men
även denna gång räknar betydligt fler näringsidkare med uppgång än med nedgång i hushållens och företagens köplust framöver, både under det kommande och under det därnäst följande halvåret. Trots ett lågt kapacitetsutnyttjande och – framför allt inom detaljhandeln –
fortsatta produktivitetsförstärkningar ökar behoven av nyanställningar inom handeln det
kommande året, och den totala sysselsättningen kommer att öka. Detta har stor betydelse för
Hit räknas också reparation av motorfordon och motorcyklar.
Enligt SCB:s och HUI:s detaljhandelsindex, fasta priser.
Enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex.
67 KI:s konjunkturbarometer, oktober 2013.
64
65

66

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

66

inströmningen i arbetslivet, eftersom handeln har en viktig funktion som inkörsport för nykomlingar på arbetsmarknaden, framför allt ungdomar och utlandsfödda personer. Som vanligt är dessutom personalomsättningen stor inom handeln, och därmed behoven av ersättningsrekryteringar.

Fler uppdrag till transportsektorn
Antalet sysselsatta inom transportväsendet 68 uppgick under tredje kvartalet 2013 till i genomsnitt 237 000 personer, vilket innebär en uppgång på ett år med 5 000. I en säsongrensad och trendad tidsserie syns en tydlig uppgång ända sedan början av 2012, men uppgångstakten har dämpats något de senaste månaderna. Tranportbranschen har den lägsta
kvinnoandelen inom det privata tjänsteområdet, endast 22 procent.
Åkerierna har de senaste åren uppvisat en ganska svag konjunkturindikator, med otillfredsställande orderingång och sviktande lönsamhet som kännemärken. 69 Huvudorsaken till detta
är en svag efterfrågan från industrin och byggverksamheten. Även persontransporterna har
känt av en viss dämpning av efterfrågan. I och med att hushållsekonomierna och aktiviteten i
näringslivet i stort förstärks, förbättras läget också för transportnäringen. Framför allt har
utsikterna för åkerierna och andra landtransportföretag förbättrats under de senaste månaderna. Det är nu endast researrangörerna som uppger fallande efterfrågan. Flygnäringen
kommer emellertid även fortsättningsvis att påverkas av stora strukturrationaliseringar, beroende inte minst på konkurrensen från lågprisflyget. Enligt SCB låg tjänsteproduktionsindex
för den totala transport- och magasineringsverksamheten under perioden januari-augusti 0,6
procent lägre än ett år tidigare. 70
Den mer positiva framtoningen för transportsektorn kommer också till synes i vår intervjuundersökning, som för första gången på två år uppvisar fler positiva än negativa svar på frågan om det senaste halvårets efterfrågeutveckling. Även tillförsikten inför de två närmaste
halvåren har förstärkts något. Dessutom är kapacitetsutnyttjandet det högsta på två år. Mycket talar därför för en ökning av transportsysselsättningen det kommande året.

Uppåt för hotell och restauranger
Under tredje kvartalet 2013 sysselsatte hotellen och restaurangerna i genomsnitt 163 000
personer, varav 54 procent kvinnor. Detta innebär en ökning med 12 000 sedan motsvarande
kvartal 2012. Anknytningsgraden till arbetsmarknaden är låg: bara 47 procent arbetade heltid
och bara 55 procent av de yrkesverksamma hade en fast anställning. Personalomsättningen är
betydande, och här finns stora möjligheter till jobböppningar för bland annat ungdomar och
utrikes födda.
Hotell- och restaurangnäringen är påtagligt konjunkturkänslig, och branschutvecklingen styrs
till stor del av hushållens och företagens ekonomiska styrka. De två senaste åren har trenden
för branschen pekat uppåt – bland annat på grund av en gynnsam turismutveckling – och
även ökad efterfrågan på tjänster inom cafénäringen befordrar en god tillväxt inom hotell-

Hit förs också magasineringsverksamheten.
Enligt KI:s konjunkturbarometer, oktober 2013.
70 SCB:s tjänsteproduktionsindex.
68
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och restaurangbranschen. SCB 71 redovisar en produktionsökning mellan 2012 och 2013 (januari-augusti) på hela 3,5 procent, vilket är betydligt mer än motsvarande siffra för hela det
privata tjänsteområdet (0,7 procent).
Också Arbetsförmedlingens höstundersökning ger en ljus bild av branschutvecklingen. Både
för det senaste och för de två förestående halvåren har arbetsgivarna angivit starka siffror för
efterfrågeutvecklingen, låt vara att utfallet för de senaste sex månaderna inte helt matchade
de stora förväntningar som kom till uttryck i vårenkäten. Kapacitetsutnyttjandet har stigit
kraftigt, och är nu det högsta på fem år. Dessutom ger enkätens sysselsättningsfråga ett
mycket klart besked om förväntade uppgångar de kommande åren. Allt som allt borgar dessa
fakta för en tydlig sysselsättningsuppgång även under 2014.

Information och kommunikation börjar vända uppåt
Området information och kommunikation 72 uppvisade en trendmässigt svagt vikande sysselsättning under andra halvåret 2012 och första halvåret 2013, men därefter syns en viss tendens till uppgång. I medeltal för tredje kvartalet 2013 var 199 000 personer sysselsatta inom
området, och det är något färre jämfört med motsvarande period under 2012. Andelen kvinnor bland de sysselsatta är låg, 30 procent. Andelen fast anställda och heltidsanställda är hög,
89 respektive 79 procent.
Enligt SCB 73 företer både datakonsultverksamhet (framför allt) och telekommunikation produktionsminskningar jämfört med 2012 (avseende perioden januari-augusti). KI:s barometer
pekar också i denna riktning, varvid datakonsult- och programvaruverksamheterna hämmas
klart mer av otillräcklig efterfrågan än av brist på arbetskraft. Dessutom visar KI även på låg
lönsamhet. Detta styrker vår uppfattning att branschutvecklingen de senaste åren varit förhållandevis svag.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar ger emellertid en något annorlunda bild av informations- och kommunikationsverksamheten, med överlag fler arbetsställen som uppvisat
ökad än minskad efterfrågan under de senaste åren. Detta gäller såväl uppföljningen av det
senaste halvåret som utsikterna för de två nästkommande. I själva verket är framtidstron här
större än i någon annan av näringslivets delbranscher. Särskilt stark är optimismen inom
området IT-tjänster. Personalkapacitetsutnyttjandet har visserligen gått ned något det senaste året, men är alltjämt högt. Bristen på arbetskraft är högre än inom de övriga privata
tjänsteområdena, även om den har dämpats påtagligt det senaste året. I höstenkäten 2013
uppgav sig sålunda 28 procent av branschens arbetsställen ha konfronterats med rekryteringsproblem de senaste sex månaderna, vilket kan jämföras med 38 procent i vårenkäten och
41 procent i 2012 års höstenkät. Sysselsättningsplanerna för de närmaste två åren är emellertid starkt expansiva, och vår bedömning blir en klar uppgång framöver av antalet yrkesverksamma inom området information och kommunikation. Därmed kan rekryteringsproblemen
snart åter väntas öka i omfång, eftersom de allra flesta verksamheter inom området är mycket
kompetenskrävande.
SCB:s tjänsteproduktionsindex.
Här ingår bland annat datakonsultverksamhet (den klart största delbranschen), förlagsverksamhet, telekommunikation samt
film-, video- och TV-programverksamhet.
73 SCB:s tjänsteproduktionsindex.
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Stadig uppgång inom finansiell verksamhet och företagstjänster
Det största – och tillika det mest heterogena – av de privata tjänsteområdena är det som går
under namnet Finansiell verksamhet och företagstjänster. 74 Antalet sysselsatta har ökat stadigt från år till år, och utgjorde under tredje kvartalet 2013 i medeltal 741 000, vilket kan jämföras med 724 000 under tredje kvartalet 2012 och med 684 000 under tredje kvartalet 2009.
Andelen kvinnor redovisas till 45 procent. Det mest tydliga undantaget från den kontinuerliga
uppgången i sysselsättning återfinns bland uthyrnings- och bemanningsföretagen, vilka
kommer in jämförelsevis sent i konjunkturcykeln. Där ligger antalet anställda hittills under
2013 (kvartal 1-3) 8 procent under föregående års nivå, och uppgår nu till 68 000. 75
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i höst ger vid handen att företagens efterfrågeutveckling varit god de senaste sex månaderna – något bättre än vad som förutsades i våras –
och att trenden successivt förstärks ytterligare under det kommande året. Här föreligger samstämmighet med både SCB:s tjänsteproduktionsindex och Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, som båda betonar styrkan i uppgången för bland annat företagstjänsterna. Våra
enkätundersökningar visar också att kapacitetsutnyttjandet inom finansiell verksamhet och
företagstjänster stiger något, och är särskilt högt inom reklam och marknadsföring. Förekomsten av rekryteringsproblem har däremot minskat påtagligt det senaste året, och ligger nu
på samma nivå som inom näringslivet totalt, 19 procent. Spridningen mellan delbranscherna
är dock betydande. Bland annat kan nämnas att 43 procent av arkitekt- och teknikkonsulterna, men bara 5 procent av reklam- och marknadsföretagen samt bankerna, upplevt rekryteringssvårigheter det senaste halvåret. I och med den efterfråge- och sysselsättningsökning
som förutses för det närmaste året kommer dock bristen på arbetskraft åter att öka, framför
allt inom de kompetensintensiva konsulttjänsterna. Ett exempel här är arkitekt- och teknikkonsulterna, som räknar med en betydande sysselsättningsökning det kommande året.

Ökad produktion inom personliga och kulturella tjänster
Även området personliga och kulturella tjänster har haft en stark sysselsättningsutveckling de
senaste två åren, trots en dämpning det senaste halvåret. Under tredje kvartalet 2013 var i
genomsnitt 233 000 personer sysselsatta inom sektorn, vilket är 10 000 fler än ett år tidigare.
Sysselsättningsstrukturen skiljer sig på flera sätt från de andra privata tjänsteområdena.
Bland annat uppgick andelen kvinnor av de sysselsatta till 59 procent – mer än inom något
annat privat tjänsteområde. Andelen fast anställda och heltidsanställda uppgick till 68 respektive 54 procent (näst lägst efter hotell- och restaurangverksamheten). Vidare finns en
ovanligt hög andel av de yrkesverksamma i åldrar över 65 år. Under 2012 uppgick andelen 6574-åringar till 5,2 procent av samtliga sysselsatta (15-74 år), eller 12 000 personer. Detta
sammanhänger med den höga andelen egna företagare och medhjälpande familjemedlemmar
(23 procent av de sysselsatta).
Näringen är förhållandevis konjunkturkänslig, vilket i nuläget betyder goda framtidsutsikter.
SCB 76 redovisar en produktionsökning på 5,7 procent – mer än någon annan bransch – melOmrådet inrymmer finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik, vidare uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Enligt Kortperiodisk sysselsättningsstatistik.
76 SCB:s tjänsteproduktionsindex.
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lan 2012 och 2013 (perioderna januari-augusti). Även Arbetsförmedlingens undersökning
visar på tydligt stigande efterfrågan, men den förutsedda ökningen i vårens enkät blev inte
lika stor som väntat. Å andra sidan har kapacitetsutnyttjandet fallit snabbt, till historiskt
mycket låga nivåer. Dessutom visar enkätens sysselsättningsfråga att branschen tror på en
kraftig uppgång det kommande året. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen
tar ny fart under 2014, efter den något långsammare utvecklingen under de senaste månaderna.
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Offentliga tjänster
Allt svagare ekonomi för kommunerna och landstingen
Under 2012 nådde kommunerna och landstingen ett samlat resultat före extraordinära poster
på 19 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Av de bägge huvudmännen uppvisade kommunerna ett något starkare resultat än landstingen. Både kommunerna och landstingen nådde dock organisationen Sveriges Kommuner
och Landstings (SKL) eget riktmärke för god ekonomisk hushållning på 2 procent av intäkter
och bidrag. Även 2013 kommer både kommunernas och landstingens verksamheter att tillföras omfattande tillskott via återbetalningar av tidigare inbetalade premier till AFA Försäkring.
Dessa tillskott innebär intäkter – om än av tillfällig karaktär – och har därmed påverkan på
både kommunernas och landstingens resultat. Precis som under 2012 kommer under 2013 de
nu aktuella återbetalningarna att uppgå till 11 miljarder kronor – varav även då 8 miljarder
kommer att tillfalla kommunerna och 3 miljarder landstingen. 77
Trots ett lika stort tillskott 2013 som 2012 bedömer dock SKL att de bägge huvudmännens
resultat kommer att försämras relativt kraftigt redan under 2013. Merparten av försvagningen
ligger dock på landstingen vilka beräknas redovisa ett resultat på -2 miljarder medan kommunerna väntas nå 11,5 miljarder. Som andelar av intäkter och bidrag motsvarar detta -0,8
respektive 2,5 procent. Bakom detta ligger dock effekter av en omvärdering av kommunernas
och landstingens pensionsskulder föranlett av det fortsatt låga ränteläget. Samtidigt som både
kommunernas och landstingens resultat påverkas positivt av återbetalda premier inverkar
således denna omvärdering i omvänd riktning. En liknande justering gjordes 2011 och även
nu kommer även nu landstingens resultat att vidkännas en väsentligt större påverkan än
kommunernas. Enligt SKL belastas landstingens resultat 2013 med mer än 8 miljarder enbart
av denna orsak. För kommunerna uppgår motsvarande belopp till drygt 2 miljarder. Dessa
justeringar påverkar årets resultat, men får inga konsekvenser för kommunernas och landstingens balanskrav.
För 2014 bedömer SKL att kommunernas och landstingens samlade resultat kommer att fortsätta att försvagas. I dessa kalkyler ingår inga ytterligare tillskott av engångskaraktär av de
slag som tillfallit både kommunerna och landstingen de senaste åren. Om det också under
2014 skulle ske en återbetalning av tidigare AFA-premier skulle detta enligt SKL innebära ett
tillskott på knappt 4 miljarder för kommunerna respektive drygt 1 miljard för landstingen.
Frågan utreds för närvarande inom AFA Försäkring. 78
För både kommunerna och landstingen är det dock samtidigt värdefullt att både 2013 och
åren närmast framåt väntas bära med sig en relativt stark tillväxt av skatteunderlaget, detta
inte minst då SKL även förväntar sig en låg pris- och löneutveckling. 2013 räknar man med
att underlaget gynnas av ökade pensioner och i takt med att arbetsmarknaden stärks tillkommer ytterligare positiva effekter. Trots något blandade budskap om förutsättningarna för

Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2013.
Att återbetalningsbeloppet i så fall blir betydligt lägre än under både 2012 och 2013 beror på att de premier som kan komma att
återbetalas då enbart avser ett år.
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kommunernas och landstingens ekonomiska resultat är vår bild att fortsatt återhållsamhet
trots allt kommer att vara det som präglar huvudmännens verksamheter.

Fortsatt låga varseltal hos de offentliga arbetsgivarna
Att de offentliga arbetsgivarna alltjämt lever under relativt gynnsamma ekonomiska försättningar avspeglas också i fortsatt mycket låga varselvolymer. Under 2013 års tio första månader har sammanlagt endast knappt 1 300 offentligt anställda varslats om uppsägning. Detta
är 800 färre än under motsvarande period 2012. I likhet med tidigare återfinns de varslade i
princip uteslutande hos kommunala arbetsgivare. Denna utveckling verifieras även i vår egen
undersökning där övertaligheten av personal i relation till de offentliga arbetsgivarnas budget
fortsätter att vara låg. Däremot fortsätter antalet varslade anställda hos privata utförare verksamma inom området offentliga tjänster att öka. Under de tio första månaderna uppgick antalet berörda till drygt 2 700 personer, en ökning med drygt 900 jämfört med samma period i
fjol.

Viss ökning av de offentliga arbetsgivarnas verksamheter
I Arbetsförmedlingens intervjuer med verksamheter från den offentliga sektorns samtliga
huvudmän framkommer att det skett en viss expansion av aktiviteten under det senaste halvåret. Denna bild återkommer såväl hos kommunerna och landstingen som hos de statliga
arbetsgivarna. Helt i linje med tidigare noteras en något högre grad av ökad verksamhetsomfattning hos de statliga arbetsgivarna än hos övriga huvudmän.
Andel områden som bedömt ökning av verksamheten minus dito minskning inom kommuner,
landsting och stat
Område

Senaste 6 månaderna

Kommande 6 månaderna

6-12 månader framöver

Höst
2012

Vår
2013

Höst
2013

Höst
2012

Vår
2013

Höst
2013

Höst
2012

Vår
2013

Höst
2013

-5

5

6

2

-2

9

0

1

9

6

21

14

24

13

27

17

18

23

Grundskola

-19

-7

-8

-9

-16

3

-9

-8

10

Gymnasieskola

Kommun
Barnomsorg

-49

-20

-36

-25

-55

-26

-50

-54

-30

Vuxenutbildning

-1

6

20

4

10

21

7

16

19

Vård och omsorg

8

13

17

9

8

13

9

18

14

Övrig kommunal
verksamhet

4

7

13

2

11

8

6

5

7

3

5

14

-3

5

12

2

6

11

Lasarett och slutenvård

10

11

10

0

2

13

6

4

13

Primärvård

-9

-16

21

-22

0

0

-30

8

0

Tandvård

-5

6

28

0

16

22

11

17

22

4

18

0

13

12

13

17

0

4

Stat

13

17

16

9

16

14

3

16

13

Totalt

-3

6

22

3

1

10

0

4

10

Landsting

Övrig landstingsverksamhet

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.
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Särskådas huvudmännens olika verksamhetsområden framträder emellertid en rad skillnader. Fortfarande utmärker sig den kommunala gymnasieskolan tydligast med sina fortsatta
neddragningar av verksamheterna men även inom den kommunala grundskolan signaleras
sammantaget en något krympande omfattning på organisationen under det senaste halvåret.
Däremot har de senaste årens expansion inom barnomsorgen, vården och omsorgen samt
inom området övrig kommunal verksamhet fortskridit. Också den kommunala vuxenutbildningen indikerar nu ökad verksamhetsomfattning. Bland landstingens olika delområden noteras en viss expansion av primärvården, detta efter en hel rad år av successivt krympande
verksamheter. Även inom tandvården och inom sjukvårdsverksamheten indikeras en viss
expansion under det senaste halvåret.
Även när perspektivet riktas framåt visar våra intervjuer på en viss expansion av samtliga
huvudmäns verksamheter. Också under det kommande halvåret återfinns de största kontrasterna mellan kommunernas olika delområden. Vår kartläggning visar på fortsatta neddragningar inom gymnasieskolan medan barnomsorgen fortsätter att vara ett högt prioriterat område, vilket är kopplat till demografiska förändringar. En viss utökning kan även märkas inom
övriga kommunala verksamhetsinriktningar. Även landstingen planerar sammantaget för en
viss utbyggnad, en utveckling som återfinns hos alla olika delområden undantaget primärvården. Också hos de statliga verksamheterna fortskrider expansionen. För samtliga offentliga
huvudmän ligger även de nu aktuella intervjuresultaten över det historiska genomsnittet, en
situation som är allra tydligast hos kommunerna. 79
Också i det något längre perspektivet sex till tolv månader framåt fortsätter de offentliga huvudmännen att planera för ytterligare något ökade verksamheter. I likhet med tidigare är det
de statliga arbetsgivarna som tydligast uttrycker att de har för avsikt att expandera. Likaledes
fortsätter nedgången inom gymnasieskolan medan barnomsorgen ser ut att fortsätta att växa i
omfattning, och även övriga kommunala verksamheter vittnar om en viss fortsatt expansion.
Frånsett primärvården indikeras också en viss ökad verksamhet hos landstingens samtliga
delområden. Även i detta tidsperspektiv ligger samtliga huvudmäns nu aktuella utsagor över
de historiska genomsnitten och det är återigen kommunerna som signalerar störst avvikelse
från sitt genomsnitt. 80

Fortsatt expansion hos de privata utförarna
Arbetsförmedlingen kartlägger även utvecklingen bland privata aktörer verksamma inom
områdena utbildning respektive vård och omsorg. Undersökningen verifierar den tidigare
bilden av mycket expansiva utförare inom området vård och omsorg. Däremot redovisar de
privata utbildningsaktörerna en något mer återhållsam verksamhetsutveckling under det senaste halvåret.
Också i det framåtblickande perspektivet är planerna på expansion mycket tydliga bland de
privata arbetsgivarna inom vården och omsorgen. Detta gäller både det kommande halvåret
och den därpå följande sexmånadersperioden. Även utbildningsföretagen vittnar om fortsatt
79 Här är det historiska genomsnittet – medelvärdet för perioden hösten 2004-hösten 2013 – för kommunerna, landstingen och de
statliga arbetsgivarna -4,1 respektive 12.
80 Här är medelvärdet – avseende perioden hösten 2004-våren 2013 – för kommunerna, landstingen och de statliga arbetsgivarna
-7, -1 respektive 8.
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tillväxt – dock i något mera makligt tempo än inom området vård och omsorg. De krympande
elevkullarna inom gymnasieskolan får således genomslag även på de privata aktörerna inom
området utbildning.

Många faktorer påverkar de offentliga huvudmännens verksamheter
De offentliga huvudmännens verksamheter påverkas av en rad olika faktorer, och dessa avspeglas på olika sätt i Arbetsförmedlingens kartläggning av de offentliga arbetsgivarnas verksamhetsplaner. Utsagorna påverkas av skiftande ekonomiska förutsättningar, men även av
fortsatta överföringar av verksamheter till privata utförare. Det sistnämnda gäller inte minst
genom en fortsatt utbredd konkurrens från olika friskolor. Dessutom fortsätter den demografiska utvecklingen att sätta press på delar av verksamheterna. Allra tydligast slår detta mot
den kommunala gymnasieskolan genom ett fortsatt vikande elevunderlag under hela prognoshorisonten. Tempot i minskningen avtar dock successivt. Också grundskolan fortsätter
att påverkas av förändringar i elevunderlaget. Från och med 2013 stiger emellertid även antalet elever i grundskolans senare årskurser, efter att ha uppvisat en vikande utveckling under
flera år. Därmed stiger grundskolans totala elevunderlag i god takt redan 2013, en utveckling
som består under de kommande åren. Befolkningsutvecklingen fortsätter också att påverka
behovet av barnomsorg. Här har dock den tidigare mycket starka befolkningstillväxten för
berörda åldrar saktat in något och framöver väntas en relativt jämn tillväxt för barn i förskoleåldern. 81

Fortsatt mycket utbredd brist på kvalificerad personal
Höstens intervjuer visar endast på mycket små förändringar av de offentliga arbetsgivarnas
rekryteringsproblem. Bristen på rätt kompetenser är därmed fortsatt mycket omfattande.
Bland alla huvudmän uppgår nu bristtalet till 40 procent, vilket alltså är i nivå med de senaste
undersökningarnas resultat. Allra mest utbredda svårigheter noteras inom landstingens verksamheter – en bild som alltid återkommer i våra kartläggningar. 82
Den fortsatt mycket utbredda bristen på kvalificerad personal inom sjukvården fortsätter att
göra tydliga avtryck i Arbetsförmedlingens undersökningar. I höstens dialoger anger mer än
90 procent av arbetsgivarna inom lasarett och slutenvård respektive inom primärvården att
de upplevt svårigheter att rekrytera under det senaste halvåret. Också inom tandvården noteras fortsatt utbredda bristproblem.
Hos de kommunala arbetsgivarna är rekryteringsmöjligheterna genomgående något bättre.
Bristtalen är dock alltjämt mycket höga inom både grundskolan och barnomsorgen. I den nu
aktuella undersökningen framkommer att nära två av tre av grundskolornas företrädare beskriver brist på arbetskraft. I och med detta har rekryteringsproblemen inom grundskolan
stigit med ytterligare åtta procentenheter jämfört med hösten 2012. Det är nu uppenbart att
de successivt stigande elevkullarna ökat behovet av rekryteringar och därmed även bristen på
arbetskraft. Inom barnomsorgen framkommer att drygt hälften av verksamheterna upplevt
svårigheter att rekrytera under det senaste halvåret. Bland de offentliga arbetsgivarnas övriga
Enligt SCB:s befolkningsstatistik och befolkningsframskrivningar.
Se inledningen på avsnittet näringsgrenar för en detaljerad redovisning av rekryteringsproblemen i den offentliga sektorns olika
verksamhetsgrenar.
81

82

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

74

delverksamheter samt inom det statliga området är rekryteringsproblemen inte heller nu alls
lika markerade.
Den dominerande effekten av de offentliga arbetsgivarnas rekryteringsproblem är även denna
gång längre rekryteringstider. I likhet med tidigare har arbetsgivarna även nu sänkt kraven på
utbildning. I viss utsträckning förekommer även misslyckade rekryteringsförsök. Dialogerna
visar också att bristen på arbetskraft främst inneburit att befintlig personal har fått arbeta
mera, men även att kvalitén i servicen till allmänheten försämrades respektive att den produktion och service verksamheterna skall leverera minskade.
Helt i linje med tidigare framkommer väsentligt lägre grader av rekryteringsproblem hos de
privata arbetsgivarna inom områdena utbildning respektive vård och omsorg. Vår undersökning indikerar dessutom att bristproblematiken lättat något jämfört med såväl vårens undersökning som 2012 års höstundersökning. I den nu aktuella kartläggningen anger drygt tre av
tio utbilningsföretag att de upplevt brist på arbetskraft under det senaste halvåret. Hos vårdarbetsgivarna är motsvarande andel drygt var femte. Rekryteringsproblemen är således
alltjämt något mer utbredda hos utbildningsaktörerna än hos vårdföretagen.
Också bland de privata arbetsgivarna inom utbildning respektive vård och omsorg var längre
rekryteringsprocesser och sänkta utbildningskrav de vanligaste effekterna av rekryteringsproblemen. De privata arbetsgivarna anger dock också att man i flera fall inte lyckades fullfölja sina planer att rekrytera. Hos vårdföretagen har även noterats att befintlig personal fått
arbeta mer samt att produktionen och servicen minskat. Bland utbildningsaktörerna har man
främst hanterat bristen på arbetskraft genom att hyra in personal från bemanningsföretag
respektive att skjuta planerad expansion på framtiden. Dessutom har också här befintlig personal fått arbeta mer.

Fortsatt stigande efterfrågan på arbetskraft från de offentliga arbetsgivarna
Behovet av personal fortsätter att vara stort hos de offentliga arbetsgivarna. I Arbetsförmedlingens statistik över nyanmälda lediga platser har huvudmännens efterfrågan på arbetskraft ökat i god fart under det senaste halvåret, detta efter en viss dämpning i platsinströmningen under slutet av 2012 och under inledningen av 2013. Nu visar både kommunerna och
landstingen tydligt ökad efterfrågan, medan utvecklingen för de statliga arbetsgivarna är mer
stabil. Under årets tio första månader har de offentliga arbetsgivarna anmält sammanlagt
nära 150 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Precis som tidigare svarar kommunerna
för den enskilt största andelen platser anmälda av offentliga arbetsgivare.

Allt fler sysselsatta hos de offentliga huvudmännen
Området offentliga tjänster 83 sysselsätter drygt 1,5 miljoner personer, motsvarande en tredjedel av samtliga sysselsatta. Kvinnornas andel inom området är stor – drygt 70 procent. De
offentliga tjänsterna utgörs av tre olika delområden – vård och omsorg, utbildning samt offentlig förvaltning. Kategorin vård och omsorg är alltjämt den största. Här återfanns under
årets tredje kvartal närmare 720 000 sysselsatta personer. Därnäst följer området utbildning
83 Vi följer SCB:s branschindelning i Arbetskraftsundersökningen (AKU) enligt näringsgrensindelningen SNI 2007. Baserat på
denna redovisning definierar vi den offentliga tjänstesektorn som områdena utbildning, vård och omsorg samt offentlig förvaltning.
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vilket inrymde nära 500 000 sysselsatta. Delområdet offentlig förvaltning bokförde samtidigt
290 000 sysselsatta. Det bör emellertid understrykas att arbetskraftsundersökningens näringsgrensindelning inte skiljer på huvudmannaskapen utan inkluderar sysselsatta hos offentliga likaväl som hos privata arbetsgivare.
Den hittillsvarande goda sysselsättningsutvecklingen för området offentliga tjänster som helhet har fortsatt även 2013. Under inledningen av 2013 skiljde sig utvecklingen något åt då en
viss minskning av antalet sysselsatta inom området vård och omsorg kunde skönjas. Men
sedan halvårsskiftet visar alla de tre delarna åter en gradvis stigande sysselsättning. Sammantaget har därmed antalet sysselsatta inom hela området offentliga tjänster ökat med drygt
20 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2012. Helt i linje med tidigare uppvisar området offentlig förvaltning allra tydligast jobbtillväxt.
Utvecklingen för områdets olika huvudmän fortsätter att skilja sig åt. Skillnaderna är dock
inte alls lika framträdande som tidigare. Den tidigare svaga utvecklingen inom kommunsektorn – det vill säga kommunerna och landstingen – har sedan årsskiftet istället vänts till en
försiktigt positiv sysselsättningstrend. Samtidigt har den hittillsvarande mer tydligt positiva
utvecklingen för den statliga sektorns arbetsgivare dämpats något sedan i våras. I och med
detta har den tidigare negativa utvecklingen för de offentliga arbetsgivarna sammantaget –
det vill säga både kommunsektorn och de statliga verksamheterna – under 2013 istället vänts
till en svagt stigande sysselsättning.
Sedan lång tid tillbaka har jobbtillväxten bland de privata arbetsgivare som är verksamma
inom området offentliga tjänsters olika delar varit mycket god. Sedan i våras har dock den
tidigare stadiga ökningstakten bromsat in. Under tredje kvartalet 2013 var drygt 280 000
personer verksamma inom området offentliga tjänster men sysselsatta inom ramen för en
privat utförares organisation. Detta är 11 000 fler än under samma period 2012. I och med
detta var närmare 20 procent av samtliga sysselsatta inom området offentliga tjänster verksamma hos en privat arbetsgivare. De privata utförarnas expansion blir mycket tydlig i ett
längre perspektiv. De har visat en obruten jobbtillväxt sedan 2008 och antalet sysselsatta med
privat huvudman har sedan dess ökat med närmare 70 000 personer. Allra tydligast ökning
noteras inom området vård och omsorg.
Trendbrottet för antalet sysselsatta hos kommuner, landsting och stat verifieras även i vår
egen undersökning. Allra tydligast jobbtillväxt noteras hos kommunerna och inom de statliga
verksamheterna, men även inom landstingen anges en viss sysselsättningsökning under det
senaste året. Inom kommunerna har alla delområden utom gymnasieskolan ökat antalet anställda. Mest markerad sysselsättningstillväxt anges för barnomsorgen och området övrig
kommunal verksamhet. Hos landstingen utmärker sig primärvården med en något lägre
sysselsättning än för ett år sedan. Däremot har antalet anställda ökat inom samtliga övriga
landstingsverksamheter. Också de statliga verksamheternas jobbtillväxt framträder i vår kartläggning. Dessutom verifieras bilden av mycket stark sysselsättningsökning hos de privata
arbetsgivarna inom området offentliga tjänster – en utveckling som är särskilt markerad hos
företagen verksamma inom vård och omsorg.
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Sysselsättningen stiger hos både offentliga och privata huvudmän
Trots förväntningar om relativt begränsade ekonomiska ramar för de offentliga arbetsgivarna
under 2014 pekar inte våra intervjuer på några personalneddragningar. Både kommunerna
och, inte minst, de statliga arbetsgivarna planerar istället för något fler medarbetare under
det närmaste året. Endast landstingen ger uttryck för en något mer återhållsam personalplanering. Inom den kommunala verksamheten är det framför allt barnomsorgen som uppges
fortsätta utöka antalet anställda, men även inom grundskolan och området övrig kommunal
verksamhet planeras för en viss ökning. Däremot fortsätter antalet anställda inom gymnasieskolan att krympa. Inom utbildningsområdet får således de olika verksamheternas vitt skilda
demografiska förutsättningar tydliga genomslag i arbetsgivarnas planering. Hos landstingen
ser både primärvården och sjukhusverksamheten ut att minska antalet medarbetare något
medan övriga delområden planerar för oförändrat antal anställda. Som tidigare nämnts påverkas dock inte kommunernas och landstingens personalbehov enbart av ekonomiska och
demografiska faktorer. Även överföringar till privata utförare fortsätter att inverka på arbetsgivarnas anställningsplaner. Samtidigt visar vår undersökning också att den hittillsvarande
utbredda optimismen hos de privata aktörerna består. Både utbildningsföretagen och vårdarbetsgivarna fortsätter således att planera för påtagligt fler anställda om ett år än vad man har
idag.
Även om bilden således skiljer sig något åt mellan de olika huvudmännens olika delverksamheter pekar vår undersökning ändå sammantaget på en fortsatt jobbtillväxt inom området
offentliga tjänster. Trots att de ekonomiska ramarna riskerar att begränsa kommunernas och
inte minst landstingens möjligheter något under vår prognosperiod pekar både deras verksamhetsplanering och deras anställningsplaner på något fler sysselsatta. Vi antar dock att
expansionen inom de statliga verksamheterna kommer att bromsa in, på grund av att man
inte får täckning för kommande löneökningar. Allra starkast sysselsättningstillväxt väntas
dock även framgent hos de privata aktörerna verksamma inom områdena utbildning respektive vård och omsorg. Redovisat enligt AKU:s näringsgrensindelning bedömer vi därmed att
sysselsättningen inom området offentliga tjänster som helhet kommer att öka med 16 000
personer under 2013 och med ytterligare 15 000 personer under 2014.
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Utbudet av arbetskraft
Stark ökning av arbetskraften sedan 2010
Sedan 2010 har antalet personer i arbetskraften i åldrarna 16-64 år ökat i en snabbare takt än
befolkningen. Under 2011 ökade arbetskraften med drygt 60 000 personer men under slutet
av året bromsade ökningstakten in. Denna utveckling visade sig dock bara vara tillfällig och
sedan sommaren 2012 har tillväxten i arbetskraften åter tagit fart. Denna utveckling har förstärkts under 2013. Under perioden januari-oktober 2013 har det månatliga tillskottet i arbetskraften legat på drygt 4 000 personer. 84 Det innebär att arbetskraften beräknas öka med
54 000 personer, eller 1,1 procent, innevarande år. År 2014 bedöms arbetskraftens ökningstakt bromsa in något och antalet personer i arbetskraften beräknas då öka med 49 000, eller
1,0 procent. Året därefter, 2015, beräknas ökningen till 42 000 eller 0,8 procent. De senaste
årens ökning av andelen som deltar i arbetskraften fortsätter. Under 2013 beräknas arbetskraftsdeltagandet 85 uppgå till 82,2 procent för att sedan fortsätta stiga till 82,8 procent under
2014 och till 83,1 procent 2015.
Förändring av befolkning och arbetskraft
samt arbetskraftsdeltagande
2006-2015, prognos för 2013 - 2015
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Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Befolkningsökning ger tillskott till arbetskraften – tack vare utrikes födda
Antalet personer i arbetskraften påverkas av olika faktorer. De två viktigaste är den demografiska utvecklingen samt hur benägenheten att delta i arbetskraften förändras över tid. Sedan 2006 har befolkningen i åldrarna 16-64 år ökat med drygt 180 000 personer, eller 3,1
procent. Under samma period har antalet personer i arbetskraften ökat med närmare
225 000, eller 4,8 procent. Det innebär ett genomsnittligt tillskott i arbetskraften på 32 000
personer per år. Arbetskraften har således under de senaste åren ökat i en snabbare takt än
befolkningen, vilket förklaras av positiva trender i arbetskraftsdeltagande, framför allt bland
utrikes födda.
84
85

Tillskott i arbetskraften enligt trendade månadsvärden, AKU.
Den andel av befolkningen (16-64 år) som är i arbetskraften.
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Utvecklingen fördelad på inrikes och utrikes födda visar att antalet utrikes födda i arbetskraften har ökat med drygt 200 000 sedan 2006 medan ökningen av inrikes födda under samma
period uppgår till drygt 20 000 personer. Det innebär att mer än 90 procent av utbudsökningen sedan 2006 har utgjorts av utrikes födda.
En mycket stor del av förklaringen till denna utveckling går att finna i befolkningens förändring. Antalet utrikes födda i befolkningen i åldrarna 16-64 år har sedan 2006 ökat med över
220 000. Denna ökning kan förklaras av en hög nettoinvandring som under senare år uppgått
till drygt 40 000 personer per år. Tillväxten av utrikes födda i befolkningen beräknas fortgå.
Under 2014 beräknas antalet utrikes födda öka med närmare 40 000 personer. 86 Det innebär
att befolkningsökningen av utrikes födda ger ett tillskott till arbetskraften under 2014 på
närmare 30 000 87 Om befolkningstillväxten överstiger den beräknade kommer det demografiska tillskottet till arbetskraften att bli ännu större.
För inrikes födda är befolkningstrenden den omvända. Antalet inrikes födda i befolkningen i
åldrarna 16-64 år har sedan 2006 minskat med drygt 40 000 och antalet kommer att fortsätta
minska under de kommande åren. För 2014 beräknas antalet minska med 25 000 men befolkningsförändringens fördelning på ålder medför dock att den negativa demografiska effekten på arbetskraften stannar vid drygt 10 000 personer. 88 Befolkningsutvecklingen de närmaste åren medför att arbetskraftsdeltagandet måste stiga så pass mycket att det överstiger
effekten av befolkningsminskningen – om antalet inrikes födda i arbetskraften ska öka framöver.

Skillnaderna i arbetskraftsdeltagande mellan inrikes och utrikes födda minskar
Arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda fortsätter att stiga trots det starka inflödet av nyanlända i befolkningen. Det tyder på att tiden före inträdet i arbetskraften har förkortats. År
2006 var skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan inrikes och utrikes födda 10 procentenheter, men under 2013 års tre första kvartal var skillnaden 8 procentenheter. Skillnaderna i
arbetskraftsdeltagande mellan inrikes födda och utrikes födda har således minskat.
Sedan 2006 har arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda ökat med 4,1 procentenheter till
75,9 procent, och enbart under årets tre första kvartal har antalet utrikes födda i arbetskraften
ökat med 38 000. Utrikes föddas deltagande på arbetsmarknaden har i mindre utsträckning
än de inrikes föddas påverkats av konjunkturförsvagningarna de senaste åren. Under en konjunkturnedgång dämpas deltagandet på arbetsmarknaden inom olika grupper och i vissa fall
sjunker det. Att utrikes föddas arbetskraftsdeltagande påverkats i mindre utsträckning kan
bero på flera faktorer. En är att utrikes födda har en starkare koppling till mindre konjunkturkänsliga näringar såsom tjänstenäringarna. Dessutom sker ökningen av utrikes födda i
befolkningen i åldrar då det är vanligt att delta i arbetslivet.

Källa: SCB:s befolkningsprognos.
Beräknat utifrån arbetskraftsdeltagande år 2012 fördelat på ettårsklasser, kön och födelseregion ställt mot SCB:s befolkningsprognos för åren 2013 och 2014.
88 Ibid.
86
87
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En mycket stor andel av nettoinvandringen under senare år har utgjorts av personer i åldersspannet 25 till 44 år. En bidragande orsak till högre arbetskraftsdeltagande bland utrikes
födda är Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som påskyndar inträdet i arbetskraften för
grupper av utrikes födda. Den faktorn har med tiden (efter år 2010, då uppdraget introducerades) fått en allt större betydelse. Till detta kommer att arbetskraftsinvandring blivit vanligare och att den gruppen går direkt in i arbetskraften.
Arbetskraftsdeltagandet bland inrikes födda har ökat under senare år. Sedan 2006 har nivån
ökat med 2,0 procentenheter till 83,9 procent. Vad gäller utvecklingen innevarande år har
ökningstakten överraskat. Under första kvartalet 2013 tilltog ökningen betydligt för att därefter dämpas något under andra och tredje kvartalet. Sammantaget har detta medfört ett nettotillskott av inrikes födda i arbetskraften på 14 000 under årets tre första kvartal. Bedömningen har annars varit att det inte finns något stort utrymme att ytterligare höja deltagandet i
arbetskraften inom den gruppen. En viktig orsak till ökningen är en uppgång av arbetskraftsdeltagandet bland ungdomar. Den ökningen har av allt att döma sin bakgrund i att ungdomar
inte kommit in på sökta eftergymnasiala utbildningar och att alternativet i den situationen är
att träda ut på arbetsmarknaden.

Särskilt lågt deltagande bland de lägst utbildade och utrikes födda kvinnor
Det finns framför allt två grupper i befolkningen som har lågt arbetskraftsdeltagande och av
den anledningen är en outnyttjad potential. Den ena är personer med endast förgymnasial
utbildning och den andra är utrikes födda kvinnor. För båda dessa grupper är deltagandet på
arbetsmarknaden betydligt lägre än för hela befolkningen.
Antalet personer i arbetskraften med endast förgymnasial utbildning har minskat under de
senaste åren, och sedan 2006 uppgår minskningen till ungefär 140 000 personer. Det beror
på att antalet i befolkningen med kort utbildning minskar men det beror också på att korttidsutbildade i större utsträckning än de med starkare utbildningsbakgrund lämnat arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet för personer med endast förgymnasial utbildning var tredje
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kvartalet 2013 så lågt som 56,8 procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år. Detta kan jämföras med ett deltagande i arbetskraften på 86,9 procent för gruppen som har gymnasial utbildning. Skillnaderna är fortsatt mycket stora när man redovisar arbetskraftsdeltagande i åldrarna 25-54 år, det vill säga de åldrar som har högst deltagande i arbetskraften. I dessa åldrar var
arbetskraftsdeltagandet bland förgymnasialt utbildade 76,8 procent och bland gymnasialt
utbildade 91,3 procent. Det innebär att nästan var fjärde med kort utbildning står utanför
arbetskraften jämfört med knappt var tionde med gymnasial utbildning. Det visar att personer utan gymnasieutbildning i större utsträckning än andra helt befinner sig utanför arbetsmarknaden. För många av dem med endast förgymnasial utbildning som står utanför är
vägen till ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden lång. Många är i behov av längre utbildningsinsatser för att kunna konkurrera om jobben.
Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre än bland inrikes födda
kvinnor, och skillnaden har inte minskat nämnvärt under de senaste åren. Under det tredje
kvartalet 2013 uppgick arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor i åldrarna 16-64
år till 70,5 procent medan motsvarande tal bland inrikes födda kvinnor redovisades till 83,2
procent. Det innebär en skillnad på 12,7 procentenheter. Skillnaden är även stor fördelat på
utbildningsbakgrund, exempelvis är arbetskraftsdeltagandet nästan 10 procentenheter lägre
bland utrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning än bland inrikes födda kvinnor
med motsvarande utbildningsnivå. Talen illustrerar den stora potential utrikes födda kvinnor
utgör. Om exempelvis arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda kvinnor skulle vara lika högt
som hos inrikes födda kvinnor skulle ytterligare närmare 90 000 fler delta i arbetskraften. 89

Fördjupningsruta
Nettoinvandringens utväxling till arbetskraft och sysselsättning
Nästan 200 000 fler utrikes födda i sysselsättning sedan 2006
Arbetskraften har ökat kraftigt under perioden 2006 till 2013. Under den perioden har tillskottet i arbetskraften uppgått till cirka 325 000 personer eller i genomsnitt till drygt 40 000
per år. Det är betydligt högre än den långsiktiga trenden som ligger på 29 000 personer. 90
Den utbudsinriktade politiken har med andra ord haft en önskad effekt. Arbetskraftsutbudets
ökning har samtidigt bäddat för en god sysselsättningsutveckling. Under den ovan nämnda
perioden ökade sysselsättningen med 286 000 personer eller med i genomsnitt 36 000 personer per år. Den långsiktiga trenden ligger här på en ökning av 23 000 personer per år.
En central fråga är vad som möjliggjort dessa kraftfulla ökningar av både arbetskraften och
sysselsättningen, ställt i förhållande till att antalet inrikes födda har börjat minska inom den
yrkesaktiva befolkningen. Fördelas ökningarna av arbetskraften och sysselsättningen på inrikes och utrikes födda framkommer en mycket tydlig bild. Den visar att utrikes födda står
bakom 77 procent av arbetskraftens ökning och 69 procent av sysselsättningsuppgången mellan åren 2006 och 2013. I absoluta tal motsvarar det cirka 250 000 respektive nästan

89
90

Beräknat utifrån relativa arbetskraftstal 2012 (ettårsklasser) ställt mot befolkningen samma år.
Mätt under perioden 1957 till 2013.
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200 000 personer. Det kan jämföras med ökningar på knappt 90 000 respektive drygt 75 000
för inrikes födda.
De presenterade talen är en god avspegling av den utveckling som sker på den svenska arbetsmarknaden. Detta är samtidigt en tydlig signal på hur den framtida arbetsmarknaden
kommer att gestalta sig. Utvecklingen av sysselsättningen är i högsta grad beroende av nettoinvandringens storlek och att utrikes födda träder ut på arbetsmarknaden.
Inrikes födda kommer att bidra med ett än mer begränsat nettotillskott av personer till arbetskraften, och i förlängningen i form av sysselsatta, kommande 10 till 15 år. I den utvecklingen är det av central betydelse att antalet utrikes födda fortsätter att öka i befolkningen och
tillträder arbetsmarknaden i minst lika stor utsträckning som under de senaste åren. Under
perioden 2006 till 2013 låg nettoinvandringen i genomsnitt på cirka 40 000 personer per år
för åldrarna 16-64 år. Det har medfört att arbetskraften ökat med drygt 30 000 personer per
år och sysselsättningen har tillförts ett tillskott på ungefär 25 000 personer per år. Den nivån
på invandringen har gett nettobidrag till både arbetskraften och sysselsättningen som överstiger den långsiktiga trendmässiga ökningen i båda fallen, det vill säga även om inrikes födda
inkluderas.

Långsiktig ökning av arbetskraft och sysselsättning
samt utfall och räkneexempel på nivåer av nettoinvandring
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Nettoinvandringen i arbetsföra åldrar bör ligga kvar på omkring 40 000
I ovan presenterade diagram finns dessutom tre ytterligare alternativ av nivå på nettoinvandring och vilken utväxling dessa alternativ ger till arbetskraft och sysselsättning om utväxlingen blir lika stor framöver som under perioden 2006 till 2013. Det ska dock understrykas att
nettoinvandringens utväxling till arbetskraften och sysselsättningen har varit utomordentligt
hög under den gångna åttaårsperioden och det finns naturligtvis en osäkerhet i om det går att
räkna in en så pass stor effekt av kommande års invandring.
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Den avslutande slutsatsen av denna beräkning är att nettoinvandringen bör kvarstå på en hög
nivå om arbetskraften och sysselsättningen ska kunna fortsätta att öka enligt den långsiktiga
trenden (inkluderande inrikes födda). Nettoinvandringen i åldrarna 16-64 år bör således ligga
kvar på en nivå i närheten av 40 000 personer.
En lägre nettoinvandring med exempelvis 30 000 personer ger ett tillskott i arbetskraften på
23 000 personer samt ett sysselsättningstillskott på knappt 18 000 personer. Om nettoinvandringen stannar vid den historiska genomsnittsnivå på omkring 20 000 personer blir tillskotten i arbetskraften och sysselsättningen 16 000 respektive 13 000 personer.
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Arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Nu faller arbetslösheten…
Efter att ha stigit successivt sedan slutet av 2011 började arbetslösheten sjunka gradvis under
första kvartalet 2013. Minskningen är dock ännu så länge liten och begränsar sig till att endast omfatta cirka 10 000 personer för åldersgruppen 16-64 år. 91 Under tredje kvartalet 2013
uppgick arbetslösheten till i genomsnitt 7,4 procent av arbetskraften eller 372 000 personer.
Jämfört med tredje kvartalet 2012 har därmed arbetslösheten sjunkit med 3 000 personer
eller 0,2 procentenheter. 92 Av de arbetslösa var 80 000 heltidsstuderande, vilket motsvarar
1,6 procent av arbetskraften. Under tredje kvartalet 2012 var andelen 1,7 procent, motsvarande 83 000 personer. Att antalet arbetslösa studerande nu är lägre än under samma period
2012 avviker från förhållandena under årets två första kvartal. Då var istället antalet arbetslösa studerande betydligt fler än under motsvarande perioder ett år tidigare. Det bör samtidigt understrykas att gruppen studerande arbetslösa uppvisar mycket stora säsongsmässiga
skillnader. 93 I och med detta uppgick antalet arbetslösa som inte studerade till 292 000 personer eller 5,8 procent, vilket är ett oförändrat antal jämfört med samma period 2012.
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…och sjunker till 7,4 procent 2015
Den utveckling som inleddes i början av innevarande år bedöms fortsätta under hela vår prognosperiod. Trots ett fortsatt gott tillskott av arbetskraft gör således den breda efterfrågan på
arbetskraft att arbetslösheten fortsätter att sjunka gradvis. 2013 bedöms arbetslösheten
uppgå till 400 000 personer eller 8,1 procent av arbetskraften som genomsnitt. Jämfört med
2012 är detta en ökning med 6 000 personer vilket motsvarar 0,1 procentenhet. Under 2014
Analysen är baserad på säsongrensade data från arbetskraftsundersökningen (AKU), visade som trendvärden. Jämförelsen avser
perioden januari till oktober 2013.
Ej signifikant förändring.
93 Denna grupp av arbetslösa når regelmässigt sin årliga toppnivå under andra kvartalet, medan botten nås under tredje kvartalet
(främst under juli och augusti).
91
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och 2015 fortsätter arbetsmarknaden att förstärkas vilket leder till att arbetslösheten 2014
minskar till 388 000 personer eller 7,8 procent. För 2015 väntas ett helårsgenomsnitt på
375 000 personer, motsvarande 7,4 procent av arbetskraften. Att arbetslösheten inte sjunker
mer markerat trots den starka sysselsättningstillväxten förklaras alltså av det fortsatt mycket
stora tillskottet av arbetskraft.

Små förändringar av arbetslöshetstiderna…
Efter finanskrisen 2008-2009 ökade den genomsnittliga tiden i arbetslöshet påtagligt. Under
2012 hade den genomsnittlige arbetslösa varit utan arbete i drygt 34 veckor, vilket är något
mer än 9 veckor mer än under 2008. 94 Tiden i arbetslöshet har under de senaste åren förändrats relativt lite och den tendens till ökning som inleddes under andra halvåret 2012 ser ut att
ha klingat av under hösten 2013. 95 På årsbasis – det vill säga vid en jämförelse mellan det
tredje kvartalet 2013 och samma period 2012 – är därför den genomsnittliga tiden i arbetslöshet fortfarande oförändrad, och uppgår till drygt 35 veckor. Här skiljer sig dock bilden åt
något mellan könen. Medan männens arbetslöshetstider indikerar en i det närmaste oförändrad längd antyds en viss ökning för kvinnorna. Förändringarna är dock små.
Genomsnittlig arbetslöshetstid 16-64 år
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Det finns emellertid vissa skillnader mellan de olika åldersgrupperna när det gäller arbetslöshetens utveckling. Uttryckt som arbetslöshet i veckor har de genomsnittliga arbetslöshetsperioderna ökat något för de yngsta – det vill säga gruppen 16-24 år – medan ålderskategorin
25-54 år inte uppvisar någon förändring alls mellan de tredje kvartalen 2012 och 2013. För de
högsta åldrarna, 55-64 år, noteras samtidigt en viss minskning. Förändringen för unga sammanhänger med att inslaget av unga med svårlösta arbetsmarknadsproblem ökat. I relativa
tal motsvarar dock ökningen för de yngsta en relativt stor förändring, då gruppen har väsentligt kortare genomsnittliga arbetslöshetsperioder än övriga ålderskategorier. Under tredje
kvartalet 2013 uppgick den genomsnittliga längden för gruppen 16-24 år till 17 veckor, att
94
95

Avser medelvärdet av arbetslöshetstiden för åldersgruppen 16-64 år.
Detta gäller både män och kvinnor men utvecklingen är något tydligare för männen.
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jämföra med drygt 40 veckor för gruppen 25-54 år respektive drygt 64 veckor för åldrarna 5564 år.

… och antalet långtidsarbetslösa
Också antalet långtidsarbetslösa ökade i spåren av finanskrisen. Men parallellt med att den
genomsnittliga arbetslöshetstiden varit i stort sett oförändad under de senaste åren har även
antalet långtidsarbetslösa – det vill säga arbetslösa mer än sex månader i arbetskraftundersökningen – på senare tid förändrats relativt lite. Den lilla ökning som noterades från och
med tredje kvartalet 2012 har nu av allt att döma planat ut. Även om ökningen förvisso var
svag noterades således något fler långtidsarbetslösa under fyra kvartal i rad (jämfört med
samma kvartal ett år tidigare). Denna utveckling vände dock i och med det tredje kvartalet
2013. Då uppgick antalet långtidsarbetslösa till 117 000 personer – vilket är helt i linje med
motsvarande period 2012. Under tredje kvartalet uppgick således andelen långtidsarbetslösa
till knappt 32 procent (av samtliga arbetslösa), vilket också är en oförändrad nivå jämfört
med 2012. Samtidigt har dock arbetslösheten totalt sett minskat något under 2013 vilket innebär att andelen långtidsarbetslösa nu är något högre än under årets två första kvartal. Även
antalet personer som varit arbetslösa mer än ett år uppvisade tidigare under 2013 en viss ökning på årsbasis. Från och med tredje kvartalet samma år har dock även denna grupp av arbetslösa minskat något. Nu summerar gruppen med riktigt långa arbetslöshetstider till
63 000 personer, vilket är 3 000 färre än under tredje kvartalet 2012. Som andel av samtliga
arbetslösa har dock denna grupp förändrats mycket lite. 96
Med tanke på att långtidsarbetslösa generellt sett har en längre väg till arbete, och att antalet
inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som har ett mer utsatt läge på arbetsmarknaden,
fortsätter att ligga på en hög nivå talar mycket för att långtidsarbetslösheten framöver endast
kommer att förändras relativt lite. Däremot talar allt för att andelen långtidsarbetslösa (av
samtliga arbetslösa) ökar. Merparten av minskningen av arbetslösheten kommer således även
fortsättningsvis främst att visa sig genom färre arbetslösa med kortare tider utan arbete. Se
vidare avsnittet Arbetsmarknadspolitiska utmaningar.

Männens arbetslöshet har minskat
Parallellt med att männens sysselsättning har ökat snabbare än kvinnornas 97 under 2013 har
även arbetslöshetens utveckling skilt sig åt mellan män och kvinnor. Under inledningen av
året uppvisade både männens och kvinnornas arbetslöshet en något fallande tendens. Under
sommaren stabiliserades dock kvinnornas arbetslöshet för att därefter öka något. Männens
arbetslöshet har däremot fortsatt att falla i relativt god fart även under hösten. 98 I och med
detta hade männen under årets tredje kvartal en något lägre arbetslöshet än kvinnorna – 7,4
respektive 7,5 procent av arbetskraften. Jämfört med tredje kvartalet 2012 har antalet arbetslösa män minskat med drygt 10 000 personer medan antalet arbetslösa kvinnor har ökat med
nära 8 000. På motsvarande sätt har männens relativa arbetslöshet minskat medan kvinnor-

Från 17,7 procent under tredje kvartalet 2012 till 17,0 procent under samma period 2013.
Denna utveckling beskrivs i avsnittet om efterfrågan på arbetskraft.
98 Analysen är baserad på säsongrensade data från arbetskraftsundersökningen (AKU), visade som trendvärden.
96
97
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nas ökat något. 99 Det tidigare gapet mellan könen – där männen uppvisat en betydligt högre
arbetslöshet än kvinnorna – har därmed slutits.
Arbetslösheten fördelad på kön 16-64 år
januari 1987 - oktober 2013
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Under både 2014 och 2015 väntas sysselsättningen öka i relativt god fart. Trots att tillväxten
fördelar sig olika mellan näringsgrenarna bedömer vi att både männen och kvinnorna kommer att gynnas i princip i likvärdig grad. Detta innebär att kvinnornas arbetslöshet åter väntas börja falla och gapet mellan könen förblir därför litet under hela prognosperioden. Området med störst tillväxt under 2014-2015 – privata tjänster – gynnar bägge könens jobbmöjligheter. 100

Arbetslösheten har minskat bland de yngsta och de äldsta
Hittills under 2013 har arbetslösheten utvecklats i både olika riktning och takt mellan de olika
åldersgrupperna. Medan de yngsta och de äldsta åldersgrupperna – det vill säga 16-24 år respektive 55-64 år – uppvisar en arbetslöshet som faller i god takt sedan inledningen av året,
stiger för närvarande arbetslösheten för åldersgrupperna 25-44 år, om än svagt. Detta sammanhänger sannolikt med ett stort antal nyanlända invandrare i arbetskraften. Även gruppen
i åldrarna 45-54 år noterade en något fallande arbetslöshet under slutet av 2012 och inledningen av 2013. Denna utveckling har dock bromsat in från och med i somras för att under
hösten uppvisa en mycket stabil trend. 101
Nivåmässigt finns dock alltjämt mycket stora skillnader i arbetslösheten mellan de olika åldersgrupperna. Högst arbetslöshet noteras hos de yngsta – av arbetskraften i åldersgruppen
16-24 år var 18,9 procent arbetslösa under tredje kvartalet 2013. De relativa talen faller sedan
successivt ju högre åldersgrupperna blir. Lägst arbetslöshet uppvisar således gruppen 55-64
år där den uppgick till 4,7 procent under årets tredje kvartal, men även för övriga åldrar överstigande 35 år noterades arbetslöshetstal på omkring 5 procent, alltså väsentligt lägre andelar
På årsbasis har arbetslösheten bland män minskat med 0,5 procentenheter medan kvinnornas ökat med 0,3 procentenheter.
Detta trots en viss övervikt för männen inom området som helhet.
101 Analysen är baserad på säsongrensade data från arbetskraftsundersökningen (AKU), visade som trendvärden.
99

100

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

87

än för de yngsta. På årsbasis – det vill säga vid en jämförelse mellan det tredje kvartalet 2013
och samma period 2012 – har arbetslösheten emellertid fallit mest för den yngsta åldersgruppen. 102 För övriga åldersgrupper noteras betydligt mindre förändringar. Dock framgår en viss
ökning för gruppen 35-44 år.
Förändring av arbetslösheten
för olika åldrar
kv 3 2012 - kv 3 2013
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En stor del av de unga arbetslösa studerar
Att arbetslösheten visar den tydligaste förbättringen hos den lägsta åldersgruppen sammanhänger med att denna grupp alltid gynnas när efterfrågan på arbetskraft ökar. På motsvarande sätt stiger även arbetslösheten för denna ålderskategori vid en minskande efterfrågan.
Som redan påpekats är dock arbetslösheten för nämnda åldersgrupp samtidigt betydligt
högre än för övriga åldrar. Detta förklaras av att arbetskraftsdeltagandet i gruppen är litet då
många studerar utan att samtidigt söka arbete. Bland de studerande finns dock även en stor
grupp som samtidigt söker ett arbete, trots att de ser studierna som sin huvudsakliga sysselsättning. Vidare befinner sig många unga i en etableringsfas på arbetsmarknaden, och då är
det vanligt med perioder av kortvarig arbetslöshet. De arbetslösa i åldrarna 16-24 år är således en mycket splittrad grupp bestående av personer som uppfattar studier som sin huvudsakliga syssla, vidare friktionsarbetslösa men också en kategori av arbetslösa som har betydligt svårare att hitta ett arbete. Kännetecknande för den sistnämnda gruppen är att många
saknar en fullföljd och godkänd gymnasieutbildning. Se mer om detta i avsnittet arbetsmarknadspolitiska utmaningar.
Ungdomsarbetslösheten blir dessutom avsevärt lägre om den istället relateras till befolkningen i samma åldersgrupp. Som redan nämnts uppgick arbetslösheten för åldrarna 16-24 år till
18,9 procent av arbetskraften under årets tredje kvartal. Detta är det officiella måttet. Totalt
var alltså 130 000 unga arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningen. Av dessa var emellertid
34 000 heltidsstuderande som sökt arbete. Ställer man istället antalet arbetslösa i de yngsta
åldrarna i relation till befolkningen i samma ålderskategorier reduceras emellertid andelen
102

Merparten av denna förändring ligger dock på delgruppen 16-19 år.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

88

arbetslösa till 11,7 procent. Detta är en relevant jämförelse då den tydligt visar effekten av att
så få i den aktuella åldersgruppen tillhör arbetskraften. Bland de unga arbetslösa ingår dessutom en mycket stor grupp heltidsstuderande – även om denna grupp som tidigare nämnts
varierar kraftigt i antal under året. Exkluderas dessa från arbetslöshetstalet nås en relativ
arbetslöshet på 14,0 procent av arbetskraften. Ställs samma grupp mot befolkningen krymper
andelen arbetslösa unga till 8,6 procent. Noterbart är även att samtliga dessa arbetslöshetstal
minskat något jämfört med tredje kvartalet 2012. 103

Fallande arbetslöshet väntas bland både inrikes och utrikes födda
Arbetsmarknaden fortsätter att vara betydlig kärvare för utrikes än för inrikes födda. Detta
innebär att arbetslösheten är mycket högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Antalet utrikes födda i arbetskraften har ökat kraftigt under de senaste åren, vilket dessutom drivit
upp konkurrensen om ingångsjobben.
Arbetslösa fördelade efter födelseregion
kv 2 2005 - kv 3 2013
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Antalet arbetslösa utrikes födda har ökat något under det senaste året. Under tredje kvartalet
2013 var 140 000 utrikes födda arbetslösa, en ökning med 7 000 jämfört med samma kvartal
2012. Samtidigt har antalet arbetslösa inrikes födda minskat med 10 000 – från drygt
240 000 till drygt 230 000 personer. Det kraftiga tillskottet av arbetskraft för utrikes födda
medför dock att den relativa arbetslösheten förändrats i betydligt beskedligare omfattning.
För utrikes födda uppgick således arbetslösheten till 15,9 procent av arbetskraften under
tredje kvartalet 2013, vilket är en i det närmaste oförändrad nivå jämfört med samma period
2012. Inom gruppen utomeuropeiskt födda är arbetslösheten än högre. Både under det tredje
kvartalet 2013 och under samma period för ett år sedan översteg arbetslösheten i denna
grupp 21 procent av arbetskraften. Samtidigt noterades en arbetslöshet bland inrikes födda på
5,6 procent det tredje kvartalet 2013, att jämföra med 5,9 procent under motsvarande kvartal

Under 2013 års tre första kvartal var 46 procent av samtliga arbetslösa i åldersgruppen 16-24 år heltidsstuderande. Jämfört med
samma kvartal föregående år är detta en ökning med närmare 4 procentenheter. Antalsmässigt uppgick gruppen studerande arbetslösa under 2013 i genomsnitt till drygt 75 000 personer, vilket är 10 000 fler än under de tre första kvartalen 2012.
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2012. Under loppet av 2013 har emellertid arbetslösheten gradvis saktat in för samtliga ovan
nämnda grupper, en utveckling som är något mer markerad hos inrikes födda.
Vid sidan av att arbetslösheten bedöms fortsätta falla för inrikes födda talar allt för att arbetslösheten minskar även för både utrikes och utomeuropeiskt födda under de närmaste åren.
Detta sammanhänger med att yrkesområden som är vanliga inkörsportar till arbetsmarknaden för utrikes födda bedöms öka antalet anställda i fortsatt god takt. Det gäller inte minst
jobb inom den privata tjänstesektorn – exempelvis yrken inom hotell och restaurang, personliga tjänster och handel – men de utrikes föddas jobbmöjligheter stärks också av fortsatt ökad
sysselsättning inom området offentliga tjänster.

Fortsatt mycket svår arbetsmarknad för korttidsutbildade
Också för korttidsutbildade fortsätter arbetsmarknaden att vara besvärlig. Arbetslösheten för
dem utan gymnasiekompetens fortsätter således att öka och uppgick under tredje kvartalet
2013 till 17,2 procent – vilket är något högre än under samma period året innan. För denna
utbildningsgrupp är arbetsmarknadsläget kärvt oavsett om man är inrikes eller utrikes född.
För utrikes födda är dock situationen särskilt bekymmersam. Deras arbetslöshet uppgick under tredje kvartalet 2013 till hela 30,5 procent, att jämföra 12,2 för inrikes födda. På årsbasis
– det vill säga vid en jämförelse mellan det tredje kvartalet 2013 och samma period året innan
– har arbetslösheten ökat för utrikes födda medan den minskat något för inrikes födda. Hela
ökningen för denna utbildningsgrupp ligger således på de utrikes födda. De korttidsutbildade
har en mycket begränsad arbetsmarknad där konkurrensen om de lediga jobben är mycket
hård oavsett konjunkturläge. Trots en god jobbtillväxt under både 2014 och 2015 talar därför
allt för att deras arbetslöshet endast kommer att påverkas mycket i begränsad omfattning
under dessa år.
Nyckeln till ett arbete är en avklarad gymnasieutbildning. Gruppen arbetslösa med gymnasieutbildning är dock mycket heterogen och består av både personer med kortare arbetslöshetstider och personer som fastnar i mer långvarig arbetslöshet. Det sammanhänger till stor del
med vilken inriktning man valt i gymnasieskolan, men även personernas individuella egenskaper påverkar naturligtvis deras jobbmöjligheter. Under tredje kvartalet 2013 uppgick arbetslösheten för gymnasieutbildade till 7,5 procent, en i det närmaste oförändrad nivå jämfört
med för ett år sedan. Även här är dock skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda mycket
stora. För den förstnämnda gruppen uppgick arbetslösheten till 6,2 procent det tredje kvartalet 2013 – att jämföra med 14,9 för utrikes födda. För inrikes födda har arbetslösheten varit
stabil hela 2013 medan utrikes födda successivt noterat en något högre relativ arbetslöshet. 104
Allt som allt kommer arbetsmarknaden för gymnasieutbildade att förstärkas under både 2014
och 2015. Detta förklaras av att det sker en jobbtillväxt inom både privata och offentliga tjänster. Samtidigt hämmas dock de positiva tongångarna något av utvecklingen inom industriområdet.

104

Vid jämförelser mellan de tre första kvartalen 2013 och motsvarande perioder året innan.
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Jobbtillväxten gynnar eftergymnasialt utbildade mest
Allra starkast arbetsmarknad har naturligtvis de som har lång eftergymnasial utbildning. För
dem uppgick arbetslösheten till 4,4 procent tredje kvartalet 2013, vilket är en minskning med
0,2 procentenheter på ett år. Samtidigt måste detta ses i ljuset av en fortsatt mycket kraftig
tillväxt av arbetskraftutbudet, vilket ökat med närmare 100 000 personer eller nära 6 procent
mellan tredje kvartalet 2013 och samma period året innan. Noterbart är dock att det är utrikes födda som ligger bakom hela minskningen av arbetslösheten för dem med lång eftergymnasial utbildning. Medan inrikes födda noterar en oförändrad relativ arbetslöshet mellan
de bägge tredje kvartalen 2012 och 2013 har andelen utan arbete fallit med 1,6 procentenheter för utrikes födda. Trots detta består den mycket stora skillnaden mellan de bägge grupperna. För inrikes födda med lång eftergymnasial utbildning uppgick arbetslösheten till mycket
låga 2,9 procent tredje kvartalet 2013 vilket kan jämföras med 10,6 för utrikes födda och hela
15,0 för utomeuropeiskt födda. De utomeuropeiskt födda eftergymnasialt utbildade har således fem gånger så hög arbetslöshet som motsvarande grupp av inrikes födda. Motsvarande
relationstal för övriga utbildningsnivåer är betydligt lägre – 3 gånger högre – både för förgymnasialt utbildade och för gymnasialt utbildade utomeuropeiskt födda. Den stora skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda eftergymnasialt utbildade är anmärkningsvärd och bakom detta ligger sannolikt bland annat olika former av diskriminering. Under både 2014 och 2015 bedöms jobben fortsätta öka i god fart för de eftergymnasialt utbildade. Samtidigt fortsätter även utbudet av arbetskraft att växa, vilket håller tillbaka utvecklingen av arbetslösheten något. Allt som allt väntar vi oss ändå en successivt fallande arbetslöshet för eftergymnasialt utbildade, särskilt för gruppen utrikes födda.

Fortsatt få varslade bland de arbetslösa
Arbetslösheten består till mycket stor del av personer som är ny- eller återinträdande på arbetsmarknaden. Av de arbetslösa under tredje kvartalet 2013 tillhörde hela 52 procent någon
av dessa kategorier. 105 Detta innebär att endast drygt var tredje arbetslös befann sig i någon
form av anställning före sin arbetslöshet. I detta ligger således en relativt liten volym personer
vars arbetslöshet beror på varsel (personal- och driftinskränkningar), endast 14 procent. I
likhet med tidigare indikerar dessa resultat följaktligen att merparten av arbetslösheten består av grupper som är på väg in på arbetsmarknaden. Även om jämförelsen utvidgas till att
innefatta de fyra senaste kvartalen framgår att arbetslösheten endast i ringa omfattning består av personer som förlorat sin anställning på grund av varsel.
De nuvarande relativt låga nivåerna av arbetslösa som befunnit sig i en anställning före sin
arbetslöshet skall dock jämföras med situationen i anslutning till finanskrisen 2008-2009.
Under helåret 2009 uppgick andelen personer vars arbetslöshet förklarades av personal- och
driftinskränkningar till 20 procent, en andel som sjönk till 16 procent redan år 2010 och därefter till 12 procent under 2011. Under 2012 steg sedan motsvarande andel något, till 13 procent. Att andelen åter ökat något under 2012 och 2013 kan härledas till att antalet varsel steg
successivt under både 2011 och 2012.

105

Avser åldersgruppen 15-74 år.
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Arbetslöshetens sammansättning
kv 3 2013
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Källa: SCB

Under det senaste året har flödet till arbetslöshet av fast anställda dämpats något. 106 Minskningen är dock liten och mellan det tredje kvartalet 2012 och samma kvartal 2013 begränsas
den till 3 000 personer. Samtidigt har flödet av tillfälligt anställda till arbetslöshet inte förändrats under 2013. Nivåmässigt är flödet av tillfälligt anställda till arbetslöshet högre än
flödet av fast anställda. För både fast och tillfälligt anställda kommer den allt starkare arbetsmarknaden innebära successivt minskade risker för arbetslöshet.

Även antalet inskrivna arbetslösa har börjat minska
Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen – det vill säga öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – började öka under tredje kvartalet 2011. Takten i uppgången var dock måttlig och bakom ökningen låg en gradvis ökning av antalet inskriva arbetslösa män. För kvinnorna var förändringarna mycket små. I och med detta har gapet mellan
antalet inskrivna arbetslösa män och kvinnor successivt vidgats. Under sommaren 2013 började dock antalet inskriva arbetslösa att bromsa in, en utveckling som under hösten har övergått i en svag nedgång. Hela denna minskning återfinns hos männen. 107
I oktober 2013 var närmare 402 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Av dessa var drygt 211 000 öppet arbetslösa medan drygt 190 000 deltog i program med aktivitetsstöd. Den utveckling som skett under loppet av 2013 har dock ännu inte
gett avtryck i minskad arbetslöshet på årsbasis. Jämfört med oktober 2012 har istället antalet
inskrivna arbetslösa ökat med drygt 2 000 personer. Skillnaderna jämfört med samma månad
föregående år har dock minskat stadigt sedan hösten 2012 då differensen som mest uppgick
till 27 000 personer.

106
107

Analysen är baserad på säsongrensade kvartalsdata från arbetskraftsundersökningen (AKU), visade som trendvärden.
Analysen är baserad på säsongrensade data från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, visade som trendvärden.
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Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften*
januari 1994 - oktober 2013
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Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (*Registerbaserad arbetskraft)

Som andel av den registerbaserade arbetskraften uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 8,5
procent i oktober 2013, varav 4,5 procentenheter var öppet arbetslösa och 4,0 procentenheter
deltog i program med aktivitetsstöd. I oktober 2012 utgjorde de inskrivna arbetslösa 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. På årsbasis har därmed andelen inskrivna arbetslösa minskat med 0,1 procentenheter. Under loppet av 2013 har emellertid trenden i en säsongrensad serie endast visat på mycket små förändringar. Utvecklingen för inskrivna arbetslösa skiljer sig därmed tydligt åt jämfört med arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningen. I takt med att arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas kommer även antalet inskrivna
arbetslösa att fortsätta minska under vår prognosperiod. Helårsgenomsnittet för inskrivna
arbetslösa uppgick 2012 till 393 000 personer och för 2013 väntas ett genomsnitt på 404 000
personer följt av 391 000 respektive 376 000 personer åren 2014 respektive 2015.

Små förändringar av de arbetsmarknadspolitiska programmen både 2014 och 2015
Under 2013 väntas antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 108 bli 202 000 personer visat som årsgenomsnitt. Detta motsvarar 4,1 procent av arbetskraften 109 och är en ökning med 15 000 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med 2012. Under åren som kommer väntas dock betydligt mindre förändringar av antalet programdeltagare. För 2014 bedöms antalet deltagare uppgå till 204 000 personer – motsvarande 4,1 procent av arbetskraften. Under 2015 väntas antalet deltagare minska med 1 000 personer och summera till
203 000 vilket innebär 0,1 procentenhet lägre andel av arbetskraften än året innan.

108 I detta inbegrips inte bara programmen med aktivitetsstöd, utan också anställningsstöden. I oktober 2013 uppgick antalet
sökande med anställningsstöd sammanlagt till 12 300 personer (varav Särskilt anställningsstöd med 4 800 deltagare, Förstärkt
särskilt anställningsstöd med 4 600 deltagare samt Instegsjobb med 2 900 deltagare).
109 Arbetskraften enligt arbetskraftsundersökningen.
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Garantiprogrammen fortsätter att dominera
De bägge garantiprogrammen kommer under 2013 att utgöra närmare 70 procent av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program och fortsätter därmed att utgöra den enskilt
största andelen av programutbudet. 2013 bedöms de bägge garantiprogrammen omfatta
137 000 deltagare, en siffra som minskar till 134 000 under 2014 följt av 127 000 personer
under 2015. Allra störst är jobb- och utvecklingsgarantin vilken 2013 bedöms innefatta
99 000 deltagare medan antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar bedöms uppgå 38 000
personer. Den minskning av garantiprogrammen som förutses under 2014 år härrör enbart
från ett minskat antal deltagare i jobbgarantin för ungdomar. Först under 2015 väntas även
antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin minska något.
Läs mer om samtliga kategorier av program i Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2012.
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Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken
Matchningsläget
Bristen på arbetskraft ökar steg för steg åren 2014 och 2015
Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser står än mer än tidigare i fokus när efterfrågan på arbetskraft ökar och de lediga jobben blir fler. Förutsättningarna är givna utifrån
ett förlopp där antalet arbetslösa med utbildning och god kompetens minskar allt eftersom
konjunkturen förstärks. Detta innebär att om en över tid god utveckling av sysselsättningen
ska kunna bibehållas måste en stigande andel av jobben tillsättas med arbetslösa som i normalfallet inte lika snabbt finner ett arbete som arbetslösa med starkare ställning på arbetsmarknaden. Matchningen på arbetsmarknaden blir mot den bakgrunden en stor och växande
utmaning och i det sammanhanget kommer Arbetsförmedlingens förmåga inom ramen för
matchningsarbetet att sättas på svåra prov.
En viktig förutsättning för att lyckas väl i matchningsarbetet är att besitta goda kontakter med
arbetsgivare inom olika branscher för att tillsammans med dem finna lämplig arbetskraft till
de lediga jobben och lösningar för personer som inte fullt ut har de kompetenser som efterfrågas på de lediga jobben. En tydlig trend är att jobben i huvudsak tillkommer inom yrken på
eftergymnasial nivå samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa med kort skolutbildning stiger. Denna stora och över tid pågående förändring mot ett komplexare matchningsuppdrag
speglar den allt större utmaning som Arbetsförmedlingen möter inom ramen för sitt verksamhetsfält.
De kommande åren medför onekligen utmaningar som är större än på mycket lång tid när det
gäller matchning och omställning på arbetsmarknaden. Arbetet innefattar bland annat att
underlätta yrkesrörlighet och geografisk rörlighet. En viktig del i arbetet är att med alla medel
undvika att arbetslösa blir fast i tillbakagående yrken som uppvisar konstant hög arbetslöshet
och där utsikterna att finna ett nytt arbete är begränsade oavsett konjunkturläge. Den formen
av arbetslöshet benämns ofta som strukturarbetslöshet. Misslyckas detta arbete kommer den
strukturella arbetslösheten att bita sig fast på en hög nivå. Den situationen måste med alla
medel undvikas med hjälp av arbetsmarknadspolitik och med stöd av andra politikområden
såsom utbildningspolitik och näringspolitik.
Efterfrågan på arbetskraft bedöms öka och i en sådan utvecklings kölvatten stiger normalt
bristen på utbildad och yrkeserfaren arbetskraft. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat
något under andra halvåret 2013. Däremot har antalet inom grupper med svag ställning på
arbetsmarknaden blivit fler. Den utvecklingen innebär därför inte det annars så självklara, att
en hög arbetslöshet gör det lättare att finna den arbetskraft som efterfrågas. Rekryteringsläget
varierar emellertid i mycket hög grad mellan olika branscher och yrken genom varierande
tillgång på utbildad arbetskraft. Utbildningssystemet är samtidigt inte anpassat efter efterfrågebildens yrkesspektrum, varför det råder långsiktiga utbildningsunderskott inom vissa yrkesområden. Den situationen innebär att det relativt snabbt uppstår brist på utbildad arbetskraft inom vissa yrkesområden vid en efterfrågeökning.
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Många arbetslösa och få jobb med låga utbildningskrav
En kvarts miljon arbetslösa återfinns inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden
och alla dessa ska matchas mot lediga platser där utbildningskraven ofta är höga. Sammansättningen av efterfrågan på arbetskraft ger endast liten draghjälp i detta arbete. Det senaste
året har sysselsättningen trots en sammantaget god jobbtillväxt legat ungefär oförändrad
inom yrken som inte kräver någon längre utbildning. 110 Tillgången på jobb för personer med
kort skolutbildning minskar dock trendmässigt och sedan millennieskiftet har 150 000 arbetstillfällen med lägre utbildningskrav fallit bort. Antalet sysselsatta inom yrken med lägre
utbildningskrav har därmed minskat med en fjärdedel inom denna tidsrymd. Uppbromsningen det senaste året har med all sannolikhet sin förklaring i att delar av den privata tjänstesektorn haft en tillväxt av arbetstillfällen, till exempel inom service.
Åren 2014 och 2015 bedöms antalet sysselsatta ligga kvar på ungefär oförändrad nivå inom
yrken med krav på kort utbildning. Detta ska ses mot bakgrund av att sysselsättningsutvecklingen inom den privata tjänstesektorn blir fortsatt stark. Nästa nedgångsfas kommer med all
säkerhet i samband med en framtida konjunkturavmattning. Den långsiktigt negativa sysselsättningstrenden inom yrken med krav på kort utbildning är nämligen mycket tydlig och den
redan nu begränsade arbetsmarknaden med dessa jobb blir mindre och mindre över tid. För
närvarande utgör den cirka 10 procent av hela arbetsmarknaden. Den andelen sjunker stadigt
framöver. Det finns väldigt lite som talar för att utvecklingen skulle bli annorlunda framöver.
Kraven på utbildning och kompetens är tydligt uttalade vid de allra flesta rekryteringar och
den bilden blir allt mer framträdande, snarare än att utvecklingen skulle ta en annan bana.
Sysselsatta inom yrken fördelade
på olika utbildningsnivåer
kv 3 1997 - kv 3 2013
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110 Innefattar yrken med kort utbildning inom administration och inom industrin samt inom yrken där det inte ställs krav på formell utbildning.
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Stort tillskott av jobb på högskolenivå
Utbildningskraven har höjts betydligt sedan millennieskiftet vilket visar sig genom att det
tillkommit cirka 400 000 arbetstillfällen inom yrken som kräver eftergymnasial utbildning.
För dessa yrken har sysselsättningstillväxten förblivit stark över tid frånsett kortare inbromsningar i samband med svagare konjunkturlägen, se diagrammet nedan. Det har skett en fortsatt stark tillväxt av jobb inom yrken på eftergymnasial nivå det senaste året och takten i uppgången har till och med ökat något jämfört med tidigare. Tillväxten har legat på drygt 2 procent, vilket motsvarar cirka 40 000 arbetstillfällen.
För yrken på eftergymnasial nivå blir utvecklingen fortsatt starkt positiv under prognosperioden. Det finns inget som talar för att ökningstakten skulle minska annat än att tillgången
på arbetskraft skulle bromsa utvecklingen. Så kommer dock knappast att bli fallet eftersom
det årliga tillskottet av nya utbildade från högskolan är betydande samtidigt som det sker ett
tillskott av akademiskt utbildade genom invandring från andra länder. Detta medför att det
finns goda förutsättningar för att jobbtillskottet blir fortsatt stort de närmaste två åren och att
förändringen fortsätter i minst samma takt som tidigare.

Bristen på arbetskraft ökar 2014 och 2015…
Bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet har under det senaste året legat på en låg
nivå. Detta gäller även inom flera traditionella tillväxtbranscher. Utgångsläget är således
gynnsamt och det talar för att det finns ett tidsmässigt utrymme innan en ökad efterfrågan på
arbetskraft leder till mer alarmerande rekryteringsproblem. Det finns dock i dagsläget vissa
tendenser till att bristen på efterfrågad arbetskraft har lämnat bottennivån och är på väg att
öka något. Det kan exempelvis utläsas i den senaste konjunkturbarometerundersökningen.
Rekryteringsproblemen bedöms öka åren 2014 och 2015. Mycket tyder emellertid på att det
stora flertalet rekryteringar kommer att klaras på ett smidigt sätt även under år 2014 och att
bristtalen inte kommer att vara alarmerande höga. Under år 2015 kommer dock allt fler
branscher och regioner att känna av att tillgången på utbildad arbetskraft är begränsad. Den
bilden kommer främst att märkas i regioner med stora pensionsavgångar och med samtidigt
minskade arbetskraftsutbud. Fortsätter efterfrågan på arbetskraft att öka efter prognoshorisonten, det vill säga efter år 2015, så kommer bristen på arbetskraft att bli bekymmersam i ett
betydligt bredare fält av branscher, yrken och regioner.

… men lönenivåerna påverkas i begränsad grad
Det finns inga allvarliga orosmoln på himlen i form av hot om större generella effekter av
bristen på lönebildningen under 2014. Det kommer därmed även fortsättningsvis att bli begränsade skillnader i löneförändringar mellan bristföretag och företag som inte uppgett brist
på arbetskraft. Gapet i löneförändringar mellan de två kategorierna av företag bedöms dock
komma att vidgas något under loppet av prognosperioden. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att antalet platser där arbetsgivarna upplevt brist på arbetssökande fortfarande ligger kvar på en låg nivå jämfört med historiska data. Antalet platser där arbetsgivarna
inte alls lyckats rekrytera är i ett nationellt perspektiv begränsat även om det ökar i framför
allt mindre kommuner.
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Inom följande yrkesområden 111 väntas bristen bli mest framträdande åren 2014 och 2015:
•

Yrken inom teknik och data

•

Yrken inom bygg- och anläggningarbete

•

Kvalificerade yrken inom industrin

•

Yrken inom hälso- och sjukvård, främst på högskolenivå

•

Vissa läraryrken

Bristen ökar inom delar av det privata näringslivet
Inom IT och teknik blir matchningsläget mer ansträngt undan för undan genom att för få
utbildas inom landet. Den arbetslöshet som finns inom yrkesområdet består till mindre del av
nyutbildade som saknar yrkeserfarenhet och till större del av arbetslösa som har bristande
utbildning och/eller saknar aktuell utbildning inom yrket. En växande del av rekryteringsbehovet måste framöver täckas genom rekrytering av arbetskraft från andra länder.
Inom byggverksamheten bedöms aktiviteten öka under kommande år och detta innebär att
bristen på yrkesutbildad arbetskraft stiger. Samtidigt finns paradoxen att många ungdomar
har svårt att få lärlingsplatser och därmed en ingång till arbete inom byggverksamheten.
Inom tillverkningsindustrin ökar anställningsbehoven men dessa behov återspeglas även
inom bemanningsföretagen eftersom de i växande grad försörjer industrin med arbetskraft.
Det väntas bli särskilt svårt att finna yrkesutbildade som har längre industriella utbildningar
med sig i bagaget.
Inom privat tjänstesektor väntas bristen på utbildad arbetskraft öka men det föreligger ingen
omedelbar fara för att sysselsättningstillväxten ska störas. Tillgången på arbetskraft är god
och inom stora delar av sektorn ställs inga mer långtgående krav på utbildning. En fullföljd
gymnasieutbildning räcker i många fall för en anställning. Det finns dock delar av sektorn
som främst efterfrågar högskoleutbildad arbetskraft, bland annat delar av företagstjänster och
IT-verksamheten. Inom dessa områden väntas bristen på utbildad arbetskraft öka betydligt
inom prognosens tvårshorisont. I många av dessa fall efterfrågas yrkeserfaren arbetskraft och
det blir med tiden allt svårare att finna den kategorin av arbetskraft.

Bristen är på väg att bli bekymmersam inom offentlig sektor
Bristen på utbildad arbetskraft gör sig allt mer gällande inom offentlig sektor. Den utvecklingen sammanhänger med flera faktorer. En bidragande faktor är att generationsväxlingen
får allt mer tydliga konsekvenser på arbetsplatserna. Ålderspyramiden inom en rad yrken
inom offentlig sektor gör läget bekymmersamt och en stor andel av personalen kommer att
lämna arbetslivet de närmaste 5-10 åren. Den utvecklingen börjar redan märkas i vissa regioner och läget blir än mer alarmerande framöver. I regioner med svagt tillskott av ny arbetskraft och minskat arbetskraftsutbud kommer arbetsgivare inom offentlig sektor att få svårt att
fylla uppkomna vakanser. Det kommer i dessa regioner att uppstå stor konkurrens om den
välutbildade arbetskraften under kommande år och i den konkurrensen utgör arbetsplatserDet kommer att finnas några bristyrken inom andra yrkesområden på arbetsmarknaden men bristen är mest tydlig inom de
uppräknade yrkesområdena.
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nas och jobbens attraktivitet viktiga konkurrensfaktorer, men även löneläget. Det slutliga
utfallet styrs av i vilken omfattning de offentliga arbetsgivarna arbetat med arbetsplatsernas
utveckling, arbetstider, arbetsmiljö etcetera. Till detta kan läggas styrkan hos de ekonomiska
musklerna. Framför allt det senare påverkar de offentliga arbetsgivarnas konkurrenskraft i
förhållande till de privata arbetsgivarna.
Det kommer att finnas ett ökat antal yrken på högskolenivå inom vilka det råder brist på utbildad arbetskraft. Bristen på högskoleutbildade gäller främst ett antal kategorier av lärare
samt yrken som kräver lång utbildning inom hälso- och sjukvård (främst läkare, tandläkare
och vidareutbildade sjuksköterskor). Bristen på utbildade inom dessa yrken är i allmänhet
utbredd över hela landet. Det finns även brist på vårdutbildade på gymnasienivå och den rekryteringssituationen bedöms bli vanligare undan för undan.

Generationsväxlingens effekter blir synliga
Den svenska arbetsmarknaden är för närvarande inne i en fas med höga pensionsavgångar
och ett i många mindre regioner krympande arbetskraftsutbud. Generationsväxlingens effekter har dock på riksnivån så här långt motverkats genom en svag konjunktur och en kraftig
tillväxt av arbetskraften. Generationsväxlingen har av den anledningen endast medfört att
arbetslöshetens ökning hållits tillbaka i många mindre regioner genom att en växande del av
arbetskraften lämnat arbetsmarknaden. Den fulla effekten av generationsväxlingen kommer
att nås i samband med den konjunkturförstärkning som sker kommande år.
Efterfrågan på arbetskraft bedöms öka över hela landet och om den utvecklingen blir uthållig
så ställs frågan om arbetskraftstillgången på sin spets i allt fler regioner i landet. I den utvecklingen avgörs om regionerna har arbetat tillräckligt ambitiöst med arbetskraftsfrågorna
så att de kan undvika ökad och utbredd brist på arbetskraft inom olika branscher och yrken,
och om den utvecklingen kommer att hålla tillbaka sysselsättningstillväxten. En avgörande
förutsättning för att sysselsättningsökningen ska bli uthållig på kommunal nivå är att denna
fråga de senaste åren haft hög prioritet i kommunerna och framför allt i kommuner som
drabbas särskilt hårt av generationsväxlingen. Att lyckas vända en utveckling med sjunkande
arbetskraftsutbud är en stor utmaning som i regel kräver ett mångårigt arbete och flera strategiska beslut.
Generationsväxlingens effekter väntas få störst effekt i glesbefolkade regioner och i mindre
kommuner. Tillflödet av ungdomar till arbetsmarknaden blir för litet i dessa utflyttningsregioner i förhållande till åldersavgångarna. Det kommer mot den bakgrunden att bli allt svårare
att finna arbetskraft till många befattningar, främst på högskolenivå. Att denna utveckling
inträffar lokalt men även regionalt råder det inget tvivel om. Både Arbetsförmedlingen och
andra aktörer har tidigare varnat för ökad arbetskraftsbrist i samband med att 40talistgenerationen lämnar arbetsmarknaden samtidigt som påfyllnaden av ny arbetskraft blir
liten.

Knapp tillgång på utbildad arbetskraft blir ett växande problem lokalt
Den knappa tillgången på arbetskraft drabbar främst yrken där det krävs längre utbildning
eftersom detta innebär långa ledtider samtidigt som det saknas den typen av utbildningar i
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anslutning till dessa mindre arbetsmarknader. Många kommuner har troligtvis inte haft någon längre framförhållning när det gäller att vidta åtgärder för att säkerställa framtida arbetskraftsbehov. Små kommuner får heller ingen draghjälp i arbetskraftsfrågan i form av tillskott
av utrikes födda. För ett ökat antal kommuner kommer utvecklingen att innebära begränsade
möjligheter att utveckla näringsliv och offentlig service.
Det sker ett stort tillskott av arbetskraft till landet genom en stor nettoinvandring. Tillskottet
av arbetskraft från utlandet koncentreras dock i första hand till befolkningsmässigt stora
kommuner. Den senaste befolkningsprognosen från SCB understryker den bilden. Framför
allt gynnas kommuner i de tre storstadsregionerna av nettoinvandringen, Stockholm, Göteborg och Malmö, och för dessa regioner har de framtida befolkningstalen reviderats upp. Befolkningsutvecklingen i stora delar av övriga landet förutses bli desamma som i tidigare befolkningsprognoser, det vill säga minskad befolkning i arbetsföra åldrar (16-64 år). Framöver
blir det av än större betydelse att regionalt få större del av nettoinvandringen, för att upprätthålla eller öka befolkningen i arbetsföra åldrar, så att en god sysselsättningsutveckling möjliggörs på lång sikt också i delar av landet med vikande befolkningsunderlag.

Fördjupningsruta
Lediga resurser på arbetsmarknaden
Stora lediga resurser på arbetsmarknaden?
Den höga arbetslösheten illustrerar att det finns stora lediga resurser på arbetsmarknaden,
och lagda prognoser slår fast att det kommer att ta mycket lång tid innan dessa resurser tas i
anspråk fullt ut. Uttrycket för detta är att sysselsättningsgapet sluts. Det betyder också att
risken för så kallad löneinflation är liten flera år framåt i tiden. Det borgar för att Riksbankens räntebana kan hållas på en jämförelsevis låg nivå under de kommande åren. Denna bild
är naturlig då arbetslösheten ligger på 8 procent (säsongrensat tal), och den nedgång som
bedöms för 2014 och 2015 är förhållandevis liten. Det betyder att företagens rekryteringsproblem borde komma att bli små under dessa år. Beräkningar av Konjunkturinstitutet, OECD
och Finansdepartementet skattar den svenska jämviktsarbetslösheten till mellan 6 och 7 procent, en nivå som inte nås under de kommande åren.
Rekryteringsproblemen ökar
För närvarande är rekryteringsproblemen små, och främst koncentrerade till vissa yrken som
kräver lång utbildning, exempelvis olika kategorier av ingenjörer. Det råder även brist på arbetskraft inom vissa hantverksyrken. Den successiva förändringen av sammansättningen av
arbetslösheten inger dock oro. De utsatta grupperna, det vill säga grupper där jobbchansen är
betydligt lägre, växer som andel av arbetslösheten undan för undan och bedöms utgöra cirka
70 procent av de arbetsösa om cirka 1 år. Det betyder också att matchningen av vakanser och
arbetssökande blir allt svårare. Ett annat sätt att beskriva utvecklingen är att de lediga resurserna inom yrken som är och kommer bli efterfrågade är förhållandevis små. Det talar för att
rekryteringsproblemen riskerar att öka under de kommande åren, och de kan regionalt och
inom vissa yrkesområden till och med bli besvärande 2015. Denna situation är besvärlig att
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hantera, med å ena sidan stigande bristtal på arbetskraft och å andra sidan en arbetslöshet
som överstiger den beräknade jämviktsarbetslösheten. 112
Matchningen allt svårare
Kärnuppgiften för arbetsmarknadspolitiken är en effektiv matchning mellan lediga platser
och arbetslösa, och som ovan konstaterats har denna uppgift blivit allt svårare. När bristen på
arbetskraft ökar brukar alltid arbetsgivarna sänka sina rekryteringskrav. För många arbetslösa bedöms avståndet mellan deras kompetensprofil och arbetsgivarnas rekryteringskrav
ändå bli mycket stort. En strategi är att öka de arbetslösas anställningsbarhet genom utbildning. För många krävs emellertid långa utbildningar och det betyder att rådrummet för att
hinna med kompetensutvecklingen krymper. Detta innebär att synen på de lediga resurserna
på arbetsmarknaden kan ha överskattats. Det är dock nödvändigt att påpeka att alla arbetslösa utgör en mycket värdefull resurs för framtiden, men detta förutsätter att det sker en
kompetensuppbyggnad av de strukturellt arbetslösa för att möta behoven på arbetsmarknaden och/eller att det skapas fler jobb där kompetenskraven är lägre.
Risk för att räntebanan korrigeras uppåt
Det som styr möjligheterna att bibehålla eller rent av bygga ut välfärdssystemen är totalt antal
arbetade timmar i ekonomin. Det är därför nödvändigt att politiken är jobbskapande och att
strukturarbetslösheten görs så liten som möjligt. Nu finns en påtaglig risk att bristen på arbetskraft kommer allt mer i förgrunden under 2015 och i synerhet under 2016. Detta kan i sin
tur leda till att Riksbanken bedömer att risken för löneinflation är i ökande, vilket i sådana fall
leder till en ökad sannolikhet att styrräntebanan justeras uppåt. Detta motverkar jobbskapandet och innebär ett tryck uppåt på arbetslösheten. Det är här också värt att ha i minnet att
Riksbankens räntepolitik anpassas för bedömd inflationsrisk ett till två år in i framtiden.
Riksbanken hamnar dock i ett dilemma då styrräntorna i omvärlden är mycket låga, och en
höjning i Sverige innebär ett tryck uppåt på kronkursen, vilket försämrar exportföretagens
konkurrenskraft. Trots allt finns en risk att räntan börjar höjas tidigare än vad nuvarande
räntebana slår fast och att ökningarna blir större. Detta innebär att penningpolitiken blir allt
stramare samtidigt som arbetslösheten klart överstiger den beräknade nivån på jämviktsarbetslösheten. Det är därför nödvändigt att det skapas tillräckliga verktyg för att undvika
denna situation, eftersom den försämrar möjligheterna för stat och kommuner att upprätthålla sina ambitioner, och till detta kan läggas en för hög arbetslöshet.
En offensiv kompetenshöjande arbetsmarknadspolitik syftar till att minska strukturarbetslösheten. Det innebär också att de reellt lediga resurserna på arbetsmarknaden ökar och därmed möjliggörs en högre sysselsättningsnivå och en lägre arbetslöshetsnivå utan ökad risk för
löneinflation. En sådan strategi tar dock ganska lång tid att genomföra. När det gäller utbildningen måste den lösas via den kommunala vuxenutbildningen och/eller folkhögskolorna.
Målsättningen med en sådan utbildningssatsning är att minska grupperna som saknar gymnasiekompens och grundskolekompetens. En sådan satsning är dock ekonomisk fördelaktig
både för samhället och för den enskilda individen.
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Beräknad bland annat av Konjunkturinstitutet.
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Arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden
Utmaningarna blir mycket stora
Den utbudsinriktade politiken har haft god effekt och medfört en stark ökning av utbudet av
arbetskraft. Den ökningen har möjliggjort en god sysselsättningsutveckling på senare år, men
den har också medfört fler inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen inom grupper med
svag ställning på arbetsmarknaden. Den utbudsstimulerade politiken är dock mycket viktig,
inte minst ur ett välfärdsperspektiv. Utbudet av arbetskraft behöver nämligen öka betydligt
för att det ska gå att upprätthålla en god och uthållig ökning av sysselsättningen och antalet
arbetade timmar, på både kort och lång sikt. Det pågår nämligen en stor generationsväxling
på arbetsmarknaden samtidigt som den samlade tillgången på arbetskraft riskerar att bli
knapp i flera mindre regioner.
Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är historiskt mycket stora och de blir än större
åren 2014 och 2015. Samtidigt som antalet arbetslösa är stort förändras förutsättningarna för
matchningen. Detta har sin bakgrund i att arbetslösheten ökar successivt för grupper med en
svag ställning på arbetsmarknaden. Den utvecklingen innebär att arbetslöshetens sammansättning förändras kontinuerligt i riktning mot ett allt större inslag av personer som har svårt
att snabbt finna ett arbete. Antalet personer som går långa tider utan arbete riskerar därmed
att stiga ytterligare.
Efterfrågan på arbetskraft kommer under prognosperiodens inledningsskede inte att vara
tillräckligt stark för att medföra nämnvärda förbättringar av arbetslöshetssituationen för
grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden. I takt med att efterfrågan förstärks under
loppet av prognosperioden kommer dock arbetsmarknadsläget att innebära vissa lättnader
också för olika grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden.
Följande grupper av inskrivna arbetslösa kommer att mötas av stora svårigheter att snabbt
finna arbete:
•

Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning

•

Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning

•

Arbetslösa utomeuropeiskt födda

•

Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

•

Arbetslösa personer 55-64 år

För att antalet arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden, det vill säga ovanstående
grupper, ska minska krävs en mycket stark utveckling när det gäller efterfrågan på arbetskraft. I utgångsläget finns det ungefär en kvarts miljon inskrivna arbetslösa i grupper med en
svag ställning på arbetsmarknaden och prognosen visar att tillskottet av nya arbetslösa till
dessa grupper kommer att bli större kommande år än det varit de senaste åren. Konkurrensen
om jobben är hård och nya arbetslösa med den bakgrunden har ett besvärligt utgångsläge
genom konkurrensen med arbetslösa med god utbildning och yrkeserfarenhet.
De stora tillskotten av nya arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden och den fortsatt
förändrade sammansättningen av arbetslösheten medför omfattande utmaningar och även
stora påfrestningar inom arbetsmarknadspolitiken. Arbetsuppgifterna inom arbetsmarknads-
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politiken har dessutom breddats de senaste åren i och med att nya åtaganden ålagts Arbetsförmedlingen. 113 Det sammantagna arbetsmarknadspolitiska uppdraget i nuläget är med
andra ord bland de svåraste i Arbetsförmedlingens historia.

Arbetslösa med svag ställning konkurrerar på en krympande marknad
De närmaste åren kommer att medföra kraftigt sjunkande arbetslöshet för grupper med stark
ställning på arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft ökar främst inom yrken med högre
utbildningskrav och den utvecklingen gynnar arbetslösa med god utbildning och yrkeserfarenhet. Arbetslösa med svagare ställning måste i sin tur konkurrera om det begränsade och
krympande antalet lediga jobb med lägre utbildningskrav, vilket medför att många arbetslösa
saknar arbete över lång tid. Även om arbetslöshetstiden bryts för vissa inom nämnda grupper
kommer många åter tillbaka till arbetslöshet efter en tid på grund av bristerna i utbildning
och kompetens.
Det är en i det närmaste omöjlig utmaning för Arbetsförmedlingen att lyckas i sin medverkan
till att alla arbetslösa med bristande utbildning och kompetens når en varaktigt stabil förankring i arbetslivet. Arbetsförmedlingen måste så långt som möjligt inom arbetsmarknadspolitikens ram motverka arbetslöshetens negativa skadeverkningar i form av ökad och bestående
arbetslöshet, så kallad strukturell arbetslöshet. En sådan typ av arbetslöshet drabbar både de
enskilda och den svenska ekonomin hårt genom utslagning och genom att sysselsättningspotentialen i ekonomin reduceras.
Det samlade arbetsmarknadspolitiska uppdraget ställer omfattande krav på effektivitet. Det
ställs stora krav på både bred och djup kompetens inom organisationen. De arbetslösas bakgrund och förutsättningar kräver dessutom vassa arbetsmarknadspolitiska instrument för att
de på ett verkningsfullt sätt ska underlätta för de arbetslösa på deras väg mot ett arbete och
en fast förankring i arbetslivet. För en del av arbetslösheten finns emellertid inte tillräckligt
med verkningsfulla insatser inom arbetsmarknadspolitiken för att nå en långsiktigt hållbar
lösning på arbetsmarknadssituationen. Detta faktum gäller för den växande gruppen av arbetslösa som helt eller delvis saknar erforderlig grundläggande utbildning. För den gruppen
behövs utbildningsinsatser inom det reguljära utbildningsväsendet, det vill säga en uppgift
som åligger kommunerna.

Arbetslöshetens ökning bromsar in för grupper med svag ställning
Antalet inskrivna arbetslösa som tillhör grupper med svag ställning på arbetsmarknaden
uppgick vid slutet av oktober till 248 000 samtidigt som det fanns 154 000 inom övriga grupper av arbetslösa. Detta var en ökning med 13 000 respektive en minskning med 10 000 personer på ett år för nämnda kategorier. Antalet arbetslösa i grupper med svag ställning beräknas fortsätta att ligga på en hög nivå, varefter utvecklingen övergår till en minskning under
loppet av prognosperioden. Bakom denna prognos ligger att efterfrågan på arbetskraft stärks
så pass mycket att allt fler grupper på arbetsmarknaden gynnas. En förutsättning för det presenterade utvecklingsförloppet är därmed att efterfrågan på arbetskraft stärks i sådan grad att
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Etableringsreformen och överföringar av personer från sjukförsäkringssystemet.
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en ökad del av de tillkommande jobben går till arbetslösa inom grupper med svag ställning på
arbetsmarknaden.
Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och
övriga inskrivna arbetslösa
(ej dubbelräkning mellan grupperna), januari 2004 - oktober 2013,
scenario nov 2013 - dec 2015
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Förgymnasialt utbildade, äldre 55-64 år,
utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data, trendvärden

Bedömningen om att fler ska komma ut i arbete inrymmer dock ett visst mått av osäkerhet.
Arbetskraftsutbudets förändring kommer nämligen att verka i motsatt riktning, och det i än
högre grad än under 2012. Tillströmningen av nyanlända från andra länder ökar åren 2014
och 2015, vilket ökar inflödet av nya arbetslösa. Samtidigt kommer överföringarna av personer från sjukförsäkringssystemet att öka något jämfört med tidigare år. Bedömningen blir
trots detta att det efter hand sker en minskning av antalet arbetslösa inom nämnda grupper
genom att den positiva effekten av efterfrågeökningen på arbetskraft väger över, se utvecklingsförloppen i diagrammet nedan.

Två tredjedelar av ökningen faller på utomeuropeiskt födda
Antalet inskrivna arbetslösa har fortsatt att öka det senaste året inom samtliga grupper med
svag ställning, förutom för arbetslösa i åldrarna 55-64 år. Ett riktmärke har varit att uppgången fallit till ungefär två tredjedelar på utomeuropeiskt födda och till en tredjedel på
funktionsnedsatta. Den fördelningen kan komma att förändras framöver. Antalet arbetslösa
utomeuropeiskt födda bedöms öka år 2014 och nå över 120 000 personer, för att sedan
minska något genom den starkare efterfrågan på arbetskraft. Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning väntas öka med drygt 5 000 personer per år genom fortsatta överföringar
från sjukförsäkringssystemet.

Grupper med svag ställning når 70 procent av inskrivna arbetslösa
Andelen inskrivna arbetslösa i grupper med svag ställning på arbetsmarknaden passerade
under våren 2013 för första gången 60 procent av antalet inskrivna arbetslösa. Det har skett
en kontinuerlig ökning av andelen ända sedan år 2009 från en nivå på cirka 50 procent.
Trenden mot ett större inslag av inskrivna arbetslösa i grupper med svag ställning på Arbetsförmedlingen är tydlig och den kommer att förstärkas under de kommande åren. Anledning-
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en är att arbetslösheten bland övriga grupper med en starkare ställning minskar kraftigt, vilket medför att andelen med svag ställning ökar än mer än tidigare. Andelen arbetslösa med
svag ställning på arbetsmarknaden kommer att passera 70 procent under prognosperioden.

Mer än 100 000 fler inskrivna sedan 2010 genom de nya reformerna
Två nya arbetsmarknadspolitiska reformer trädde ikraft år 2010. Arbetsförmedlingen tilldelades då två nya uppdrag 114, vilka inneburit ett betydligt breddat ansvarsområde. Antalet inskrivna 115 arbetssökande vid Arbetsförmedlingen har inom ramen för uppdragen ökat med
nästan 105 000 personer mellan januari 2010 och oktober 2013. En del har lämnat Arbetsförmedlingen under loppet av den perioden, cirka 40 000 personer. Av de 57 000 som fortfarande stod kvar som arbetssökande i oktober 2013 var 36 000 inskrivna som arbetslösa, det
vill säga drygt 60 procent.
Av de totalt 105 000 personer som skrevs in på Arbetsförmedlingen skulle dock en del ha
varit inskrivna även utan dessa reformer. Ett rimligt antagande är att huvuddelen av dem som
överförts från Försäkringskassan inte skulle ha blivit inskrivna på Arbetsförmedlingen men
däremot är det rimligt att tro att en del av dem som ingår inom etableringsuppdraget ändå
skulle ha blivit inskrivna.
De nya reformerna från 2010 har i hög grad inverkat på utvecklingen av antalet inskrivna
arbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden eftersom de saknade arbete då de
skrevs in. Det visar sig i praktiken genom att det inte skedde någon nämnvärd minskning av
antalet arbetslösa inom grupper med svag ställning under år 2010 trots en mycket stark efterfrågan på arbetskraft.
Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper
samt exkl. de nya uppdragen fr o m 2010
(ej dubbelräkning mellan grupperna)
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Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data, trendvärden

Överföringen av personer från sjukförsäkringssystemet till Arbetsförmedlingen samt etableringsuppdraget (etableringen i det
svenska samhället när det gäller flyktingar samt kvotflyktingar).
Inkluderar samtliga sökandekategorier, till exempel dem som har arbete men som kvarstår som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.
114
115

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

105

Exkluderas effekten av reformerna för den redovisade gruppen av arbetslösa med svag ställning blir bilden den motsatta, det vill säga att antalet arbetslösa inom grupper med svag ställning minskade – inte enbart under år 2010 utan även under en längre tidsperiod. Hösten
2011 började dock antalet arbetslösa inom grupper med svag ställning att stiga även om
nämnda reformer exkluderas. Men under loppet av sommaren 2013 avstannade ökningen och
under höstmånaderna låg nivån kvar ungefär oförändrad. Denna inbromsning leder fram till
slutsatsen att det fortsatta förloppet av antalet inskrivna med svag ställning helt och hållet är
avhängigt av tillskottet av arbetslösa inom ramen för 2010 års reformer.

Vad kännetecknar grupperna med svag ställning?
Det är intressant att närmare undersöka vad som kännetecknar arbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden. För det första går det att konstatera att en mycket stor del av dessa
arbetslösa har en mycket bristfällig utbildningsbakgrund. Närmare hälften av de 248 000
personerna har högst grundskola, varav mer än 40 procent av dessa saknar en utbildningsnivå som motsvarar grundskola. Antalet inskrivna arbetslösa som har kortare utbildning än
grundskola har fördubblats på fem år. För denna grupp av arbetslösa som motsvarar ungefär
1 procent av hela arbetskraften 116 saknas en arbetsmarknad med lediga jobb där de med rimlig chans kan få ett fotfäste i arbetslivet.
Därutöver har 1,3 procent av hela arbetskraften en utbildningsnivå som bedöms motsvara
grundskola. Även för denna grupp är chanserna att konkurrera om jobben begränsade, och än
mindre när det gäller att finna en långsiktigt fast förankring i arbetslivet. Utvecklingen är än
mer oroande än vad dessa tal visar genom att mer än 60 procent av dessa arbetslösa är under
45 år.
Inskrivna arbetslösa inom utsatta grupper
respektive övriga inskrivna arbetslösa efter ålder
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Det sker ett successivt tillskott av yngre arbetslösa med kort utbildning och utsikterna för att
dessa arbetslösa ska få ett stadigvarande fotfäste i arbetslivet är begränsade. För dem är jobb116

Arbetskraften enligt arbetskraftsundersökningen (AKU).

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

106

chanserna betydligt lägre än för andra grupper av arbetslösa. Som ovan nämnts är utbildningsinsatser nödvändiga för att dessa grupper ska kunna nå en långsiktig lösning på sin arbetsmarknadssituation. Alternativet blir för de allra flesta en mångårig rundgång i det arbetsmarknadspolitiska systemet, kompletterat med andra trygghetssystem och i bästa fall
kortare avbrott i form av tillfälliga anställningar under perioder av stark konjunktur.

Nästan 30 procent har varit arbetslösa mer än 3 år under de senaste 10 åren
Arbetslöshetstider eller tider utan arbete kan mätas på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att
redovisa tider utan arbete är att presentera den senaste tiden då en person saknat arbete. En
annan metod är att studera arbetslöshetsproblematiken i ett längre perspektiv. Att summera
tider utan arbete under en längre tidsperiod ger en mer komplett bild av den arbetslöses
ställning på arbetsmarknaden. En betydande del av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen bär
nämligen med sig en lång historia med återkommande inskrivningsperioder. Detta gäller inte
minst de personer som tillhör grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, till
exempel arbetslösa med bristfällig utbildning. Det finns en tämligen stor grupp av arbetslösa
som har en lös anknytning till arbetslivet och som ofta går mellan arbetslöshet och tillfälliga
anställningar eller går in i och ut ur arbetskraften.
Sammanlagd tid utan arbete för
inskrivna arbetslösa under en tioårsperiod
våren 2006 - hösten 2013
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Källa: Arbetsförmedlingen

I oktober 2013 hade 119 000 av de 402 000 personer som var inskrivna som arbetslösa saknat arbete längre tid än tre år under den senaste tioårsperioden. 117 Antalet och andelen har
ökat sedan hösten 2012. Andelen av samtliga inskrivna arbetslösa uppgick till 30 procent.
Den illustrerade utvecklingen mot allt längre sammanlagda tider utan arbete har ett klart
samband med den stadiga uppgången av arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden.

117 Metoden att mäta långa tider utan arbete enligt detta sätt (öppen arbetslöshet och program med aktivitetsstöd) skiljer sig från
andra mätningar genom att Arbetsförmedlingen i denna beskrivning summerar de sammanlagda tiderna utan arbete per individ
under en tioårsperiod. I vanliga fall mäts enbart den senaste perioden utan arbete. I denna undersökning summeras således samtliga arbetslöshetsperioder (inklusive programperioder) sedan 31 oktober 2003 för dem som var inskrivna som arbetslösa eller i
arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd den 31 oktober 2013.
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Antalet arbetslösa med långa tider utan arbete har minskat i övriga redovisade intervall med
tider utan arbete på mer än ett år men mindre än tre år. Arbetslösa med tider utan arbete
mellan ett och tre år styr tillskottet till treårsgruppen men av allt att döma utifrån de senaste
tendenserna sker detta i avtagande takt. Det leder fram till slutsatsen att uppgången av antalet inskrivna arbetslösa i treårsgruppen kortsiktigt kan komma att öka ytterligare något men
att det sker en utplaning av antalet under loppet av prognosperioden.

Långa tider utan arbete ökar i grupper med svag ställning
Det är intressant att studera sambandet mellan sammanlagda tider utan arbete för samtliga
inskrivna arbetslösa och tider utan arbete för grupper med svag ställning. För det första går
det att konstatera att nästan tre av fyra personer med sammanlagda tider utan arbete i mer än
tre år under en tioårsperiod tillhör grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Andelen
visar dessutom en trendmässig ökning, vilket leder fram till nästa slutsats.
Den slutsatsen innebär att antalet personer utan arbete mer än tre år helt och hållet ökar
bland inskrivna arbetslösa med svag ställning. Antalet med tider utan arbete på mer än tre år
bland inskrivna arbetslösa med svag ställning har mer än fördubblats under en tidsrymd på
sex år. Resultatet är inte särskilt överraskande ställt mot bakgrund av att många inte har den
utbildningsplattform som krävs för att de ska kunna konkurrera om jobben. Antalet med
långa sammanlagda tider utan arbete kan tillfälligtvis bromsa in genom den förstärkta efterfrågan på arbetskraft, under en period då vissa kan finna arbete under en begränsad tid. Men
långsiktigt är utvecklingen otvetydig. Antalet inskrivna arbetslösa med långa sammanlagda
tider utan arbete kommer inom ramen för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden
att öka kraftigt.
Sammanlagd tid utan arbete på över 3 år under en tioårsperiod
för inskrivna arbetslösa
våren 2006 - hösten 2013
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Under motsvarande tidshorisont har det bara skett små förändringar av antalet personer med
långa tider utan arbete bland övriga arbetslösa (som inte ingår i grupperna med svag ställning
på arbetsmarknaden). Antalet har legat stabilt på drygt 30 000 personer sedan år 2010. Bland
dessa ingår främst inrikes födda med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det är ar-
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betslösa som inte i tillräcklig grad besitter den kompetens som ställs på de lediga jobben
och/eller har valt en utbildning eller ett yrke där jobbtillfällena är begränsade och där det
råder hård konkurrens om jobben. Kontentan blir att dessa arbetslösa blir utan arbete under
långa tider och upprepade gånger sett under en längre tidsperiod (tio år). Dessa personer har
kört fast utbildningsmässigt och har inte kunnat uppnå den kompetensnivå som ställs som
krav inom de yrkesområden där de söker de lediga jobben.

Fördjupningsruta
Jobbchanser för olika grupper av arbetssökande
Den så kallade jobbchansen, det vill säga andelen sökande som går till arbete, är en av många
indikatorer som kan analyseras för att skapa en uppfattning om efterfrågan på arbetskraft.
Det är också intressant att belysa hur jobbchanserna skiljer sig mellan olika grupper av arbetssökande. Allt annat lika innebär lägre jobbchanser för en grupp arbetssökande längre
genomsnittliga tider i arbetslöshet.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik lämpar sig för att göra denna typ av analyser. Den
möjliggör nedbrytning på olika undergrupper vilket är en fördel. Det är således möjligt att
jämföra flöden till arbete mellan olika individer beroende på individkaraktäristika. Med arbete avses såväl osubventionerade som subventionerade arbeten samt tim- och deltidsanställningar. Det är dock viktigt att påpeka att jobbchanserna är underskattade och inte jämförbara över tid, av flera anledningar. Att det inte föreligger jämförbarhet förklaras av förändringar i statistiken i samband med att garantiprogrammen jobb- och utvecklingsgarantin och
jobbgarantin för ungdomar infördes 2007. Perioderna före och efter 2007 är således inte jämförbara. Vidare ingår inte de sökande vars kontakt med Arbetsförmedlingen upphör av okänd
orsak. I en tidigare studie framgår det att närmare hälften av dem som lämnar Arbetsförmedlingen av okänd orsak gör det för att de fått arbete. 118 Det bör även tilläggas att variationer i konjunkturen och förändringar i sökandesammansättningen påverkar utflödet till arbete.
Under de senaste åren har konjunkturen periodvis varit svag samtidigt som arbetslöshetens
sammansättning förändrats mot att innehålla fler sökande som befinner sig längre från arbetsmarknaden.

Goda jobbchanser för ungdomar och sökande med god utbildning
Jobbchanserna är höga, relativt andra grupper, för ungdomar och sökande med eftergymnasial utbildning. Även för gymnasialt utbildade är jobbchanserna höga, i nivå med eftergymnasialt utbildade. Däremot är jobbchanserna betydligt lägre för förgymnasialt utbildade.
Detta förklaras av att ungdomar är en attraktiv grupp på arbetsmarknaden och att det finns
ett starkt samband mellan utbildningsnivå och sysselsättning. Arbetssökande med god utbildning möter således en bred arbetsmarknad med många jobböppningar. Däremot möter
arbetslösa med endast förgymnasial utbildning en krympande arbetsmarknad med över tid
allt färre jobb att söka.

118 Se vidare Arbetsmarknadsrapporten 2013 och rapporten Avaktualisering av okänd orsak (working paper 2012:3), Arbetsförmedlingen.
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Jobbchanser för olika grupper av arbetssökande
februari 2006 - oktober 2013
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Säsongsrensade data, trendvärden. Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa med svag ställning har lägre jobbchanser
Arbetslöshetens sammansättning har förändrats de senaste åren. Detta kan kopplas till konjunkturen men även till en utbudsinriktad politik som lett till att fler som tidigare befann sig
utanför arbetsmarknaden nu är aktiva på den. Allt fler av dem som finns inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen tillhör grupper som i genomsnitt är i behov av mer stöd och
hjälp för att finna arbete. Dessa benämns utsatta grupper 119 och synonymt för många sökande
i dessa grupper är långa tider i arbetslöshet, inte minst är detta tydligt när man summerar
deras sammanlagda arbetslöshetstider under en längre tidsperiod. 120 Deras jobbchanser är
därvid betydligt lägre än för övriga arbetslösa. Andelen arbetslösa som övergår till arbete är
mer än dubbelt så hög i grupper med starkare ställning på arbetsmarknaden än i grupper med
svagare ställning, och denna skillnad har även vidgats något efter finanskrisen till förmån för
grupper med starkare ställning. Det hänger samman med att sysselsättningsökningen under
senare år i mycket stor utsträckning har gynnat arbetssökande med god utbildning, i synnerhet eftergymnasialt utbildade, och denna utveckling förstärks kommande år.

119Arbetslösa
120

med endast förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, äldre 55-64 år samt funktionsnedsatta.
Detta beskrivs mer noggrant i avsnittet Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken.
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Jobbchanser fördelade på utsatta grupper respektive
övriga inskrivna arbetslösa (ej dubbelräkning mellan grupperna)
februari 2006 - oktober 2013
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Säsongrensade data, trendvärden
Källa: Arbetsförmedlingen

Viktigt med kompetenshöjande insatser och aktivt jobbsökande
Det finns ett tydligt samband mellan kort utbildning och jobbchanser. Som redovisats är
jobbchanserna betydligt lägre för arbetslösa med endast förgymnasial utbildning jämfört med
gymnasialt och eftergymnasialt utbildade. Detta belyser vikten av att korttidsutbildade skaffar
sig gymnasieutbildning vilket leder till en helt annan bredd av jobb att söka där den sökande
uppfyller kompetenskraven. Men denna framställning belyser även vikten av att vara aktiv i
sitt jobbsökande som arbetslös. Även i de grupper som befinner sig längst från arbetsmarknaden sker ett kontinuerligt utflöde till arbete, även i tider med svag efterfrågan på arbetskraft.

Beskrivning av de enskilda grupperna
Utrikes födda
Invandringen ger ett värdefullt tillskott till arbetskraften
Invandringen till Sverige ökade några år in på 2000-talet och har därefter legat kvar på en
högre nivå. I genomsnitt uppgick antalet invandrare till Sverige under åren 2006-2012 till
100 000 årligen jämfört med drygt 60 000 under 2000-talets första fem år. Den högre invandringen väntas bestå under de närmaste åren, till största delen beroende på en ökad asyloch anhöriginvandring. Utvandringens storlek följer invandringen med några års fördröjning
till följd av återutvandring.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

111

Antalet personer som invandrat till
Sverige efter födelseland
2000 - 2012
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Huvuddelen av befolkningstillskottet kommer från länder utanför Europa. Men även invandringen från länder i Europa utanför Norden har ökat. Den ökade invandringen medför ett
stort årligt tillskott av utrikes födda i befolkningen. De utrikes födda i befolkningen i åldersgruppen 16-64 år har sedan 2005 ökat med sammanlagt närmare 270 000 personer. 121 Under
samma period har antalet personer som är födda i Sverige minskat med drygt 40 000 personer. Detta betyder att utan invandring hade befolkningen i yrkesverksamma åldrar minskat i
Sverige. De utrikes födda ger därför ett viktigt tillskott till arbetskraften.
Mellan 2005 och 2012 ökade antalet utrikes födda i arbetskraften med närmare 220 000 personer och antalet sysselsatta med omkring 170 000 personer i åldersgruppen 16-64 år. 122 Det
är en oväntat hög utväxling av personer till arbetskraften men även till sysselsättningen, jämfört med tidigare perioder av hög nettoinvandring. Det stora tillskottet har medfört att såväl
arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden har höjts. Arbetskraftsdeltagandet, det vill
säga andelen personer i befolkningen som ingår i arbetskraften, ökade starkt bland de utrikes
födda mellan 2005 och 2012, från 71,9 till 75,4 procent. Motsvarande andel bland personer
födda i Sverige var 81,6 och 82,8 procent. Utvecklingen är överraskande eftersom det under
de senaste åren varit finanskris och tidvis svag konjunktur. Nyanlända invandrare från länder
utanför Europa, exempelvis från Afrika och Asien, behöver dessutom i normalfallet ganska
lång tid för att etablera sig på arbetsmarknaden och har betydligt lägre deltagande i arbetskraften och lägre sysselsättningsgrad än de utrikes födda som varit i Sverige under längre tid.
Sammanfattningsvis är tillskottet till arbetskraften av utrikes födda personer mycket värdefullt och en förutsättning för en fortsatt sysselsättningstillväxt i landet.

Kraftig ökning av arbetslösa som är födda utanför Europa
Även vid Arbetsförmedlingen har gruppen utomeuropeiskt födda vuxit snabbt. Det är inte
överraskande eftersom omställningen till svenska förhållanden är mycket stor för många av
121
122

Befolkningsstatistiken, SCB.
Arbetskraftsundersökningarna, SCB.
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de personer som nyligen invandrat till Sverige. I denna kategori finns bland annat flyktingar
från krigshärdar i delar av Asien och Afrika. Det finns också en tendens att nyanlända invandrare snabbare kommer till Arbetsförmedlingen jämfört med tiden före etableringsreformen.
Inskrivna abetslösa efter födelseland
januari 2005 - oktober 2013
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Källa: Arbetsförmedlingen

I oktober 2013 var 402 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Omkring 40 procent av dem är födda i ett annat land än Sverige. Av dessa 160 000 arbetslösa
utrikes födda är flertalet födda i ett utomeuropeiskt land. Drygt 240 000 av de inskrivna arbetslösa är födda i Sverige. År 2005 var andelen utrikes födda endast hälften så stor som i
dag, drygt 20 procent. Uppgången har till största delen skett bland utomeuropeiskt födda.
De senaste årens utveckling med ett allt större antal utrikes födda bland de arbetslösa är en
följd av att antalet utrikes födda har ökat i befolkningen och i arbetskraften. Arbetskraftsökningen har sammanlagt medfört nästan 100 000 fler inskrivna arbetslösa i dag än i början av
2008. Sammanfattningsvis betyder detta att en stor del av den totala ökningen av antalet arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden beror på denna starka uppgång bland utmeuropeiskt födda.
I oktober 2013 var 112 000 personer som är födda i ett land utanför Europa inskrivna som
arbetslösa. Det är nästan tre gånger fler än i januari 2008. Männen har alltid utgjort något
mer än hälften av de inskrivna arbetslösa men fördelningen mellan könen har jämnats ut
under senare år. Orsaker till att fler utomeuropeiskt födda män än kvinnor är arbetslösa är
bland annat att männen är ute på arbetsmarknaden i högre utsträckning än kvinnorna samt
att mansdominerade sektorer, till exempel industri och byggverksamhet, har haft en svagare
sysselsättningsutveckling än de privata och offentliga tjänstesektorerna där många kvinnor
arbetar.
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Inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda efter kön
januari 2005 - oktober 2013
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Källa: Arbetsförmedlingen

Många saknar fullständig grundskoleutbildning
Gruppen arbetslösa som är födda i ett land utanför Europa är mycket heterogen. En del har
långa utbildningar bakom sig. Samtidigt finns det många andra som endast har mycket kort
utbildning. De senare har en problematisk situation på arbetsmarknaden och utsikterna inför
framtiden är inte goda. Sysselsättningsgraden för utrikes födda med kort utbildning är låg
samtidigt som arbetslösheten är hög. Det är emellertid viktigt att poängtera att samma sak
gäller för inrikes födda med kort utbildning. Det är den korta utbildningen som är det stora
problemet.
Mer än hälften av de 112 000 utomeuropeiskt födda som är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Denna grupp har ökat starkt
under senare år. Ännu mer har dock antalet arbetslösa som saknar fullständig grundskoleutbildning ökat. I oktober 2013 saknade 33 000 en fullständig grundskoleutbildning. Det är
nästan fyra gånger fler än i början av 2008. Samtidigt uppgår gruppen som endast har grundskoleutbildning till cirka 17 000 personer. Även denna grupp har växt under de senaste åren.
Sammantaget betyder detta att nästan hälften av de inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda endast har en förgymnasial utbildning. Denna andel ökar successivt. Situationen är
bekymmersam och visar att det finns behov av omfattande utbildningsinsatser.
I oktober 2013 fanns sammantaget cirka 50 000 inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda
med endast förgymnasial utbildning. Denna grupp har sedan mitten av 2008 ökat linjärt.
Ungefär 70 procent av ökningen har skett i åldersgruppen 20-44 år. Detta är oroande eftersom dessa unga personer har många yrkesverksamma år framför sig. Nu riskerar de i stället att bli arbetslösa under en lång tid på grund av sin låga utbildningsnivå.
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Inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda
efter utbildningsnivå
januari 2005 - oktober 2013
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Fortsatt ökning av arbetslösa men i avtagande takt
Nettoinvandringen och arbetskraftsutbudet bedöms fortsätta att öka i hög takt för utomeuropeiskt födda under kommande år. Under de senaste två åren har antalet inskrivna arbetslösa
som är utomeuropeiskt födda ökat med i genomsnitt cirka 12 000 per år. Till följd av en starkare efterfrågan på arbetskraft väntas ökningen av arbetslösheten bland utomeuropeiskt
födda bli något lägre 2014, vilket betyder en uppgång med knappt 10 000 personer till
120 000. År 2015 väntas arbetslösheten minska något. Uppgången av arbetslösheten inom
gruppen speglar hur arbetskraftens tillväxt ser ut. Detta betyder att huvuddelen av arbetslöshetsökningen kommer att ske bland yngre personer under 45 år.
Inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda
efter ålder och utbildningsnivå
januari 2005 - oktober 2013
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Under kommande år väntas antalet inskrivna arbetslösa som endast har en kort utbildning
fortsätta att öka. Nästan 60 procent av de nyanlända inom etableringsuppdraget har endast
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en förgymnasial utbildning. Antalet arbetslösa utomeuropeiskt födda med förgymnasial utbildning ökar även på grund av att en stor andel ungdomar lämnar gymnasieskolan med
ofullständiga betyg.

En av fyra har varit utan arbete mer än tre år under den senaste 10-årsperioden
Den sammanlagda tiden i arbetslöshet under den senaste tioårsperioden har ökat successivt
under senare år för utomeuropeiskt födda. Av de inskrivna arbetslösa som är födda utanför
Europa hade i oktober 2013 mer än var fjärde eller 29 000 personer sammanlagda tider utan
arbete på mer än tre år sett under den senaste tioårsperioden. Denna grupp ökar snabbt. Antalet med långa tider utan arbete kommer att fortsätta att öka genom att allt fler arbetslösa
har varit utan arbete mellan ett och tre år. Detta visar tydligt att det finns grupper av utomeuropeiskt födda som hamnar i långa återkommande tider då man saknar arbete. En anledning till den situationen är kort utbildningsbakgrund men även andra faktorer har stor betydelse, som exempelvis bristfälliga kontaktnät och attityder från arbetsgivarna vid rekrytering.
Det är dock värt att påpeka att många varit kort tid i landet, varför andelen här får betraktas
som hög.
Sammanlagd tid utan arbete under en tioårsperiod
för inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda
våren 2006 - hösten 2013
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Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag – en mycket stor utmaning
Arbetsförmedlingen har sedan december 2010 haft huvudansvaret för etableringen av nyanlända invandrare. 123 Uppdraget syftar till att underlätta och påskynda vägen till arbete eller
högre studier och därmed ge individen förutsättningar för egen försörjning. Detta innebär ett
utvidgat arbetsmarknadspolitiskt ansvar och en stor utmaning för Arbetsförmedlingen.
Utmaningens svårighet framkommer med all önskvärd tydlighet då nästan 60 procent av de
nyanlända saknar fullständig grundskoleutbildning eller har grundskola som högsta utbildningsnivå. Dessa personer behöver stora utbildningsinsatser för att kunna konkurrera om de
123 Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstillstånd som flyktingar
eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den
nya lagen liksom anhöriga till nyanlända. Den nya lagen trädde i kraft den 1 december 2010.
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lediga jobben. En viktig förutsättning för att kunna uppnå en väl fungerande integrationsprocess är att alla andra inblandade aktörer, såsom kommuner, myndigheter och parterna på
arbetsmarknaden, också tar del av ansvaret för etableringen. Kommunerna har huvudansvaret för grundläggande utbildningar och här behövs omfattande satsningar framöver.

En av fyra lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier
Sedan etableringsuppdraget trädde i kraft i december 2010 har över 30 000 personer omfattats av uppdraget. I början av 2013 började de första personerna lämna den fas som avser den
tvååriga perioden med etableringsplan. Om ingen annan lösning utformats under tiden i etableringsplan så slussas dessa personer in i jobb- och utvecklingsgarantin.
Drygt 5 000 personer har nu lämnat etableringsuppdraget efter att ha deltagit i etableringsinsatser. Av dessa arbetade eller studerade 24 procent när de lämnade etableringsuppdraget. 44
procent gick över till någon form av arbetsmarknadspolitiskt program; varav 32 procent till
jobb- och utvecklingsgarantin, 4 procent till jobbgarantin för ungdomar och resterande 8 procent deltar i något annat arbetsmarknadspolitiskt program.
Antalet personer som fanns inom ramen för etableringsuppdraget uppgick i oktober 2013 till
närmare 25 000 personer, varav 11 000 saknade en utbildning som motsvarar grundskola och
ytterligare 3 000 endast hade grundskoleutbildning. Samtidigt hade över 5 000 en eftergymnasial utbildning och nästan lika många en gymnasieutbildning. De som deltar i etableringsuppdraget är relativt unga; närmare tre av fyra är under 40 år och en av fem är under 25
år. Könsfördelningen är jämn, 48 procent kvinnor och 52 procent män.
Andel inskrivna arbetslösa inom
etableringsuppdraget fördelade
på utbildningsnivåer, oktober 2013
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Under slutet av 2012 ökade den månatliga inströmningen av arbetssökande till etableringsuppdraget betydligt, främst på grund av situationen i Syrien. Inflödet har fortsatt på en
hög nivå under 2013 och har i genomsnitt under året uppgått till 1 300 personer per månad.
Till följd av att invandringen väntas öka bedöms inflödet stiga till en nivå av i genomsnitt
2 000 personer per månad under 2014 och 2015. Det stora inflödet av personer innebär ut-
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maningar och ställer ökade krav på de aktörer som har ett ansvar för de olika delarna av etableringsprocessen.

Inskrivna med funktionsnedsättning
Var femte arbetslös har en funktionsnedsättning 124
Av samtliga inskrivna arbetslösa har var femte en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning har ökat stadigt de senaste åren
och har dubblerats sedan 2008. Tillväxttakten har dessutom tilltagit något under det senaste
året. För fem år sedan var andelen arbetslösa med funktionsnedsättning omkring hälften så
stor som i dag, cirka 12 procent. I oktober 2013 uppgick nivån till 82 000 personer.
Ytterligare 113 000 personer med funktionsnedsättning var inskrivna i andra sökandekategorier vid Arbetsförmedlingen i oktober 2013. 125 Antalet inskrivna med funktionsnedsättning
uppgick därmed sammanlagt till 195 000 personer. Av dessa hade i oktober 2013 cirka 77 000
arbete med stöd. Antalet inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning väntas under kommande år öka med drygt 5 000 personer årligen genom fortsatta överföringar från sjukförsäkringssystemet.
Inskrivna arbetslösa med respektive utan funktionsnedsättning*
januari 2005 - oktober 2013
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Många behöver aktivt stöd
Personer med funktionsnedsättning har svårt att konkurrera om jobben med andra arbetssökande. Konkurrensen om jobben är hård och många personer med funktionsnedsättning behöver mycket stöd från Arbetsförmedlingen. För att en person med funktionsnedsättning ska
kunna konkurrera på lika villkor som andra arbetssökande krävs vanligtvis en subventionering av lönekostnaden. Arbetsgivaren ska i dessa fall kompenseras i förhållande till nedsätt124
125

Inom Arbetsförmedlingen är begreppet funktionsnedsättning liktydigt med ”nedsatt arbetsförmåga”
Detta inkluderar bland annat lönebidragsanställningar och trygghetsanställningar.
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ningen av personens arbetsförmåga. Det har under de senaste åren varit svårt att finna tillräckligt med platser som är lämpliga för en subventionerad anställning. Platser för personer
med funktionsnedsättning konkurrerar nämligen med andra subventionerade anställningar,
till exempel med platser inom jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas men även
med nystartsjobben.
Inskrivna arbetslösa funktionsnedsatta efter kön och ålder
januari 2005 - oktober 2013
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Inskrivna arbetslösa ökar nu snabbast bland yngre män
I likhet med utvecklingen av arbetslösheten för utomeuropeiskt födda finns en tydlig tendens
till att en stor del av arbetslöshetsökningen bland funktionsnedsatta sker i lägre åldrar. En
mycket stor del av arbetslöshetens uppgång faller på åldrarna 20-44 år. Speciellt ökar arbetslösheten bland män i dessa åldrar. Den tidigare ökningen av arbetslösheten i åldrarna 45-64
år har samtidigt bromsat in. Den skilda utvecklingen mellan åldersgrupperna har medfört att
antalet arbetslösa nu är något större i den lägre åldersgruppen än i åldrarna 45-64 år. Denna
trend väntas bestå under kommande år vilket betyder att arbetslöshetens tyngdpunkt bland
funktionsnedsatta förskjuts ytterligare mot lägre åldrar.
Den bakomliggande orsaken till ökningen av arbetslösa med funktionsnedsättning är att psykiskt relaterad funktionsnedsättning, inklusive socialmedicinsk funktionsnedsättning, ökar.
Ökningen sker framför allt bland yngre personer. Det ställer större krav på Arbetsförmedlingens insatser, och det gäller att insatsernas innehåll är väl anpassade utifrån dessa personers
behov. Utmaningen för Arbetsförmedlingen blir större än tidigare eftersom psykiskt relaterade funktionsnedsättningar är mer komplexa än andra former av funktionsnedsättningar.

Över 70 000 från Försäkringskassan sedan 2010
Sedan januari 2010, då den nya reformen trädde i kraft, och fram till oktober 2013 har sammanlagt omkring 73 000 personer överförts från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen,
vilket motsvarar 1 600 personer per månad. Arbetsförmågan prövas under en tremånaders-
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period inom ramen för programmet Arbetslivsintroduktion 126, innan personen går vidare till
andra former av insatser.
I oktober 2013 fanns 32 000 av dem som överförts från sjukförsäkringssystemet kvar som
inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Av dessa var knappt hälften, eller drygt 15 000, inskrivna
som arbetslösa. De övriga var inskrivna i andra kategorier av arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, främst i arbete med stöd. Sedan slutet av 2012 har omkring 200-300 personer
varje månad kommit till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan för andra gången. Dessa
personer har alltså tidigare genomgått Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen och
därefter återvänt till Försäkringskassan, för att nu återigen överföras till Arbetsförmedlingen.
Överförda från Försäkringskassan
januari 2010 - oktober 2013
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Omkring 65 procent av dem som överförs från Försäkringskassan är funktionsnedsatta.
Denna grupp blir i betydligt större utsträckning kvarstående vid Arbetsförmedlingen än de
som inte har någon funktionsnedsättning. I oktober 2013 uppgick antalet kvarstående funktionsnedsatta av de överförda från Försäkringskassan till 26 000 personer jämfört med 6 000
personer som saknar en funktionsnedsättning. Detta betyder att cirka 80 procent av dem som
är kvarstående har en funktionsnedsättning.
Sedan början av 2010 står överföringen till Arbetsförmedlingen från sjukförsäkringssystemet
bakom omkring 70 procent av den totala uppgången av arbetslösa med funktionsnedsättning.
Resten förklaras av andra orsaker. En orsak är att Arbetsförmedlingen blivit ännu mer grundlig i sin kartläggning av arbetslösa, vilket leder till att allt fler klassificeras med funktionsnedsättning, till exempel yngre arbetslösa. En annan orsak är det försvagade konjunkturläget,
vilket har medfört att funktionsnedsatta har haft ännu svårare än tidigare att få ett arbete.
Det totala antalet personer som överförts från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen har
varit lägre under 2012 och 2013 än under tidigare år. År 2013 beräknas antalet uppgå till
Prövningen av arbetsförmågan bland dem som överförs till Arbetsförmedlingen sker under en tremånadersperiod inom programmet Arbetslivsintroduktion. Efter den insatsen ska personen kunna ta del av Arbetsförmedlingens övriga insatser eller gå
tillbaka till Försäkringskassan.

126
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närmare 11 000 personer. Detta antal inkluderar hela gruppen som överförs från Försäkringskassan, både personer med och utan funktionsnedsättning. Dessutom omfattar gruppen
inskrivna i samtliga sökandekategorier. Under åren 2014 och 2015 väntas övergången från
Försäkringskassan öka till omkring 12 000–13 000 personer årligen. Av dessa beräknas ungefär en fjärdedel komma till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan för andra gången.

Inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning*
efter utbildningsnivå
januari 2005 - oktober 2013
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Tiderna utan arbete blir allt längre
För inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning blir tiderna utan arbete ofta långa. Nästan
hälften av antalet inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning har varit utan arbete i mer
än tre av de senaste tio åren. Antalet har ökat stadigt de senaste åren och uppgick under hösten 2013 till omkring 40 000 personer.
Sammanlagd tid utan arbete under en tioårsperiod
för inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning*
våren 2006 - hösten 2013
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Utvecklingen går i negativ riktning med en stark ökning av antalet personer med mer än tre år
utan arbete. Tiderna utan arbete väntas fortsätta att öka för denna grupp. Efterfrågan på arbetskraft är ännu inte tillräckligt stark för att den märkbart ska kunna gynna funktionsnedsatta och mildra deras utsatta position på arbetsmarknaden.

Äldre 55-64 år
Antalet arbetslösa har varit i stort sett oförändrat under flera år
Antalet arbetslösa personer i ådersgruppen 55-64 år har legat på ungefär samma nivå under
flera års tid. Nivån av inskrivna arbetslösa har permanentats på omkring 60 000 efter den
kraftiga uppgång som skedde i samband med finanskrisen åren 2008-2009. Åldersgrupper av
yngre personer hade dock en ännu starkare ökning av arbetslösheten än åldersgruppen 55-64
år under finanskrisen. I oktober 2013 var 58 000 personer i åldrarna 55-64 år inskrivna som
arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar drygt 14 procent av samtliga inskrivna. Nästan en tredjedel av dem som är arbetslösa i åldersgruppen 55-64 år är funktionsnedsatta med
nedsatta arbetsförmåga.
Män i åldersgruppen 55-64 år har en högre arbetslöshet än kvinnor i motsvarande ålder. Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen varierar också mer över året bland män än
bland kvinnor. På sommaren är antalet arbetslösa män färre än under vintern.
Inskrivna arbetslösa 55-64 år fördelat på kön
januari 2005 - oktober 2013
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Omkring en tredjedel av de personer som är inskrivna som arbetslösa i åldrarna 55-64 år har
en svag utbildningsbakgrund, det vill säga saknar fullständig grundskoleutbildning eller har
grundskola som högsta utbildningsnivå. Detta gäller cirka 20 000 personer. Något fler har
gymnasieutbildning och omkring 17 000 har en eftergymnasial utbildning.
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Inskrivna arbetslösa i åldrarna 55-64 år efter utbildningsnivå
januari 2005 - oktober 2013
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Fler med längre tider utan arbete
Äldre personer i arbetskraften har ofta en relativt stark ställning på arbetsmarknaden. Sysselsättningsutvecklingen för åldrarna 55-64 år har också varit god under en lång rad av år.
Sysselsättningsgraden har stigit med omkring 10 procentenheter sedan mitten av 1990-talet.
Den trendmässiga ökningen beror delvis på en kohorteffekt, det vill säga att personer med
högre sysselsättningsgrad fyller på underifrån.
Äldre som blir arbetslösa drabbas dock ofta av långa arbetslöshetstider. En del av de drabbade kan även bära med sig en historia av återkommande arbetslöshetsperioder tidigare under arbetslivet. Allt fler arbetslösa i dessa åldrar har sammanlagda tider utan arbete som är
längre än tre år under den senaste tioårsperioden. Av dem som var inskrivna arbetslösa i oktober 2013 hade cirka 28 000 varit utan arbete mer än tre år. De utgjorde 47 procent av samtliga inskrivna arbetslösa inom åldersgruppen. Det har samtidigt inte skett någon nämnvärd
ökning av antalet personer som har varit utan arbete kortare tid än tre år under den senaste
tioårsperioden. Detta innebär att tillflödet av arbetslösa i gruppen med perioder överstigande
tre år kommer att bli måttligt framöver.
Det finns flera orsaker till att många i åldersgruppen 55-64 år har en svag ställning på arbetsmarknaden. De bakomliggande orsakerna kan vara funktionsnedsättning, låg utbildningsnivå eller en utbildning alternativt en arbetslivserfarenhet som inte längre är aktuell och
efterfrågad på arbetsmarknaden. Det förekommer också åldersdiskriminering. Dessa faktorer
försvårar möjligheten att snabbt finna ett nytt arbete. Äldre blir i många fall arbetslösa genom
strukturrationaliseringar då en del arbetsuppgifter försvinner. För många drabbade kan därför vägen tillbaka till ett nytt arbete bli lång och svår. Ofta krävs omfattande utbildnings- och
omställningsinsatser.
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Sammanlagd tid utan arbete under en tioårsperiod
för inskrivna arbetslösa, 55-64 år
våren 2006 - hösten 2013
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Korttidsutbildade – endast förgymnasial utbildning
Allt fler arbetslösa har kort utbildning
I tidigare avsnitt har vi studerat grupper som kan ha svårt att få arbete, som utomeuropeiskt
födda, funktionsnedsatta och äldre. Många i dessa grupper har en sak gemensamt, och det är
svag utbildningsbakgrund. Arbetslösa som saknar gymnasieutbildning har betydligt svårare
än personer med högre utbildning att snabbt få ett arbete. För att behålla anställningsbarheten är det dessutom viktigt med vidareutbildning. En förutsättning för att kunna gå en vidareutbildning är många gånger att den arbetslösa har en god utbildningsbas i form av minst
gymnasieutbildning.
Inskrivna arbetslösa efter utbildningsnivå
januari 2005 - oktober 2013
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Under finanskrisen 2008-2009 ökade arbetslösheten bland personer i samtliga utbildningsgrupper. I antal personer räknat ökade arbetslösheten allra mest för dem med gymnasieutbildning som högsta utbildning. Men medan uppgången har stannat av för flertalet utbildningsgrupper fortsätter antalet arbetslösa personer som saknar fullständig grundskoleutbildning att växa. Under perioden hösten 2008 till hösten 2013 har antalet arbetslösa med endast
förgymnasial utbildning ökat kontinuerligt.
Antalet arbetslösa som endast har en förgymnasial utbildning uppgick i oktober 2013 till
närmare 120 000 personer, vilket motsvarar 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. För
fem år sedan låg antalet på drygt 60 000 personer. Det innebär att det har skett en fördubbling på bara några få år. Uppgången har skett bland både inrikes och utrikes födda.
Mellan mitten av 2008 och mitten av 2010 ökade antalet inskrivna arbetslösa med endast
förgymnasial utbildning kraftigt bland personer födda i Sverige. Därefter har arbetslösheten
minskat i denna grupp. För personer födda i övriga Europa skedde en uppgång 2008 men
därefter har nivån stabiliserat sig och legat ungefär stilla. Däremot ökar arbetslösheten för
utomeuropeiskt födda med endast förgymnasial utbildning kraftigt. Ökningen av arbetslösheten pekar linjärt uppåt för denna grupp och den årliga ökningstakten ligger på cirka 6 000
personer. Det innebär att under de senaste två åren har i genomsnitt hälften av samtliga tillkommande arbetslösa som är födda utanför Europa haft endast förgymnasial utbildning.
Mycket tyder på att det sker en fortsatt ökning av antalet inskrivna arbetslösa med endast
förgymnasial utbildning. Tillskottet av utrikes födda med denna utbildningsnivå bedöms fortsätta att öka.
Inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning efter födelseland
januari 2005 - oktober 2013
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Det är de yngre som ligger bakom uppgången
Det är yngre män och kvinnor i åldersgruppen 20-44 år som ligger bakom uppgången av antalet arbetslösa med endast förgymnasial utbildning. I åldrar över 45 år har arbetslösheten
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legat oförändrad under cirka två års tid. Denna utveckling har resulterat i att mer än 60 procent av antalet inskrivna arbetslösa med endast förgymnasial utbildning är under 45 år.
Unga arbetslösa som har kort utbildning löper betydligt större risk än andra grupper att
hamna i långvariga tider utan arbete eller att helt slås ut från arbetsmarknaden. Den pågående utvecklingen med ett stadigt tillskott av yngre arbetslösa med kort utbildning medför
att det finns en stor och växande grupp av inskrivna arbetslösa som inte har de rätta förutsättningarna för att konkurrera om jobben. En stor del av dessa arbetslösa saknar en utbildning som motsvarar grundskola. Många riskerar att få livslånga arbetsmarknadsmässiga problem som dessutom kan ge andra negativa följder, till exempel hälsoproblem och sociala problem.
Inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning
efter kön och ålder
januari 2005 - oktober 2013
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Antalet yngre arbetslösa med kort utbildning bedöms fortsätta att öka. Omkring tre fjärdedelar av samtliga nyanlända invandrare 127 som skrivs in på Arbetsförmedlingen genom etableringsuppdraget återfinns i åldrar under 40 år. Samtidigt har nästan 60 procent av dem som
skrivs in genom etableringsuppdraget en utbildning som motsvarar grundskola eller en ännu
kortare utbildning. Dessutom har många ungdomar ofullständig gymnasieutbildning. Detta
gäller både inrikes och utrikes födda ungdomar. En del av ungdomarna kompletterar dock sin
gymnasieutbildning i ett senare skede.

En av tre har långa eller återkommande perioder i arbetslöshet
De sammanlagda tiderna utan arbete har blivit ännu längre för arbetslösa med endast förgymnasial utbildning. Antalet personer som har varit arbetslösa minst tre av de senaste tio
åren har ökat snabbt under senare år. Arbetslösa med kort utbildning har mycket svårt att bli
fast förankrade på arbetsmarknaden. Många som endast har en förgymnasial utbildning har
ständigt återkommande perioder utan arbete. Ökningen har lett till att nästan 40 000, eller
var tredje arbetslös med endast förgymnasial utbildning, varit utan arbete i mer än tre av de
127
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senaste tio åren. Nästan hälften är mellan 20 och 44 år. Det är en oroväckande utveckling att
så många i lägre åldrar redan har hunnit uppnå långa eller återkommande perioder av arbetslöshet. Dessa personer bär med sig långvariga arbetslöshetstider och riskerar att fortsätta på
denna bana högre upp i åldrarna. Det behövs stora krafttag för att ändra denna problematiska
utveckling genom omfattande och långsiktiga insatser för dem som är drabbade av långvariga
arbetsmarknadsproblem.
Sammanlagd tid utan arbete under en tioårsperiod för
inskrivna arbetslösa, högst förgymnasialt utbildade
våren 2006 - hösten 2013
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Regional utveckling
Sysselsättningen växer fortast i storstadslänen
Under 2013 har sysselsättningen successivt visat allt mer styrka i fler och fler län. Sammantaget uppvisar visserligen fortfarande storstadsregionerna den starkaste jobbtillväxten, men allt
fler län sällar sig nu till den positiva utveckling som för riket som helhet inleddes redan under
inledningen av 2012. I likhet med tidigare mönster uppvisar regioner med en större branschbredd och mer utpräglat tjänsteinriktade arbetsmarknader en starkare jobbtillväxt, men under 2013 har också allt fler län med en tydligare industriprägel visat på en positiv jobbtillväxt.
Vid sidan av den fortsatt goda arbetsmarknaden i Stockholms län utmärker sig under 2013
också Norrbottens, Västerbottens och Östergötlands län med en stark jobbtillväxt, men också
Värmlands samt i viss mån också Västmanlands län noterar en god utveckling. Däremot har
sysselsättningen under de tre senaste kvartalen utvecklats något svagare i Dalarnas och Blekinge län. Bland övriga storstadslän har Västra Götalands län under 2013 uppvisat en något
starkare utveckling än Skåne län. 128
Den fortsatta starka jobbtillväxten i huvudstadsregionen medför att sysselsättningen i storstadslänen sammantaget uppvisar en påtagligt bättre utveckling än i övriga regioner. De övriga länen uppvisar allt som allt en försiktigt stigande sysselsättning först från och med årets
andra kvartal. Även om det inom den gruppen återfinns län med starkare utvecklingstendenser visar detta på en tydlig tudelning mellan storstadslänen och övriga delar av landet. Storstadsregionernas mer gynnsamma utveckling påverkas av deras mer diversifierade näringsstrukturer med en tydligare prägel av tjänsteinriktade verksamheter medan exponeringen
mot mer exportorienterade verksamheter fortsätter att hämma sysselsättningen i flertalet
övriga regioner. Dessutom är storstadsregionerna alltjämt attraktiva inflyttningsregioner
samtidigt som befolkningen i yrkesaktiv ålder (16-64 år) krymper i många andra delar av landet.
Denna beskrivning medför också att de tidigare stora skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan länen består. I likhet med tidigare uppvisar Stockholms län allra högst sysselsättningsgrad
– i genomsnitt 78,5 procent under perioden första kvartalet till och med tredje kvartalet 2013.
I och med detta noterar huvudstadsregionen en sysselsättningsgrad som är hela tre procentenheter högre än riksgenomsnittet. Även Hallands, Kronobergs och Jönköpings län uppvisar
höga andelar sysselsatta. Samtidigt noterar flera län i Syd- och Mellansverige alltjämt påtagligt lägre andelar sysselsatta. Allra tydligast avvikelser från riksgenomsnittet framträder i
Örebro och Södermanlands län, men också i Östergötlands, Blekinge, Gävleborgs, Skåne och
Kalmar län är sysselsättningsgraderna påtaglig lägre än snittet. 129

Det vill säga perioden kv 1 2013 - kv 3 2013. Jämförelserna av de regionala sysselsättningsförändringarna avser säsongrensade
data från arbetskraftsundersökningen (AKU), visade som trendvärden. Det bör dock understrykas att den regionala sysselsättningsstatistiken är behäftad med relativt stor osäkerhet, i synnerhet för mindre befolkningsrika län.
129 Jämförelserna avser sysselsättningsgraderna under de tre senaste kvartalen (kv 1 2013 - kv 3 2013).
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Stigande optimism i landet hos både offentliga och privata arbetsgivare
Under 2012 försvagades stämningsläget hos de privata arbetsgivarna på bred front i landet. 130
Under 2013 har dock optimismen återvänt successivt och i de allra flesta regioner noteras nu
en allt större tillförsikt om efterfrågan på varor och tjänster. Detta framgår tydligt i Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, det vill säga vår kartläggning av arbetsgivarnas förväntningar inför det kommande halvåret. Höstens undersökning visar också att stämningsläget nu
befinner sig över eller mycket nära det historiska genomsnittet i samtliga län. 131 Vid en jämförelse med vårens undersökning framkommer nu en mer markerad tillväxt av optimismen i
Uppsala, Skåne, Jönköpings, Gävleborgs, Västernorrlands och Västra Götalands län. Detta
gör också att de tre storstadslänen med sin större branschbredd sammantaget visar på något
mer tydligt stigande positiva förväntningar än övriga län. Också i det lite längre perspektivet
6-12 månader framöver är förväntningarna utbredda. Detta synliggörs bland annat genom att
det i samtliga län nu är betydligt fler arbetsgivare som tror på ökad efterfrågan än vad som
framkom i undersökningen hösten 2012.
Resultaten i Arbetsförmedlingens undersökning verifieras också vid en regional nedbrytning
av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för näringslivet. Även här framträder således
både en bred positiv utveckling i landet och en något tydligare stigande optimism i storstadsområdena än i övriga regioner. 132
Även hos de offentliga arbetsgivarna är planerna för den fortsatta verksamhetens utveckling
relativt optimistisk. I de allra flesta regioner visar våra intervjuer på planer på expanderande
offentliga verksamheter under det kommande halvåret. Spännvidden mellan regionerna är
dock alltjämt stor. Allra mest positiva verksamhetsplaner finns i Västmanlands och Dalarnas
län medan man i Västerbottens, Gävleborgs, Örebro, Södermanlands och Västernorrlands län
uttrycker att verksamheterna sammantaget kommer att vara oförändrade under de kommande sex månaderna. Noterbart är därmed att det inte i något län syns indikationer på planer på en reduktion av de offentliga verksamheterna framöver. En nyckelfaktor i detta sammanhang är de regionala skillnaderna i de offentliga arbetsgivarnas ekonomiska förutsättningar, men det finns även skillnader i den demografiska utvecklingen mellan länen vilket
påverkar de offentliga arbetsgivarnas verksamheter. Också graden av överföringar av verksamheter till privata utförare har betydelse för verksamhetsutvecklingen hos de offentliga
arbetsgivarna.

Rekryteringsproblemen fortsätter att falla i storstadslänen
Arbetsförmedlingens undersökning visar att de privata arbetsgivarnas rekryteringsproblem
sammantaget endast förändrats mycket lite sedan i våras. I ett regionalt perspektiv är dock
bilden mer splittrad. I samtliga storstadslän fortsätter den redan tidigare tydliga minskningen
av rekryteringsproblemen, men även i Gävleborgs, Hallands och Gotlands län har de privata
arbetsgivarnas svårigheter att hitta rätt kompetenser dämpats jämfört med vår senaste

130 Jämförelserna

är gjorda på basis av standardiserade nettotal avseende arbetsgivarnas förväntningar av efterfrågan på varor och
tjänster inför det kommande halvåret. Se även bilaga 1 för en mer utförlig beskrivning av Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Gotland avviker från denna bild. I detta fall skall dock det relativt lilla underlaget beaktas i tolkningen av resultaten.
132 Enligt Konjunkturinstitutets konfidensindikator för näringslivet. Redovisningen är indelad i länsgrupper enligt NUTS 2-nivå. Se
bilaga 3 för en förteckning över samtliga länsgrupper.
131 Endast
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undersökning. I relation till våra intervjuer hösten 2012 har dock rekryteringsproblemen avtagit i hela 14 av 21 regioner. 133
Samtidigt framgår att de privata arbetsgivarna i Norrbottens, Uppsala, Örebro och Blekinge
län trots allt upplever relativt frekventa rekryteringsproblem då mer än var fjärde arbetsgivare redovisar svårigheter att finna önskad arbetskraft. Allra mest utbredda svårigheter noteras i Norrbottens län där närmare var tredje arbetsgivare upplevt problem att rekrytera rätt
kompetenser under det senaste halvåret.
Brist på arbetskraft per län
Andel arbetsställen inom privat sektor som upplevt
rekryteringsproblem under det senaste halvåret
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Även bland de offentliga arbetsgivarnas verksamheter noteras mycket små skillnader jämfört
med tidigare. Den tudelning som återfanns hos de privata arbetsgivarna återkommer dock
även hos de offentliga verksamheter vi kartlagt. Höstens undersökning visar att bristproblemen minskat i åtta län medan de ökat i hela 10 län jämfört med i våras. Här utmärker sig Dalarnas, Örebro och Södermanlands län med en relativt tydligt stigande bristproblematik hos
de offentliga arbetsgivarna – i samtliga fall har bristtalen stigit med mer än 10 procentenheter. Samtidigt har dock rekryteringsproblemen minskat relativt mycket i framför allt Östergötlands, Uppsala och Värmlands län. I storstadslänen har rekryteringsproblemen endast förändrats marginellt jämfört med vårens dialoger med de offentliga arbetsgivarna.
Sammantaget visar dock våra intervjuer med offentliga verksamheter att det fortfarande förekommer relativt omfattande rekryteringssvårigheter på många håll i landet. De tydligaste
svårigheterna att finna rätt kompetenser har de offentliga arbetsgivarna i Jämtlands, Södermanlands, Norrbottens, Dalarnas och Örebro län. Samtidigt beskriver arbetsgivarna i Östergötlands, Västra Götalands, Värmlands och Gävleborgs län ett betydligt enklare rekryteringsläge.

Se även inledningen på avsnittet Näringsgrenar för en detaljerad redovisning av rekryteringsproblemen i privat respektive
offentlig sektor på nationell nivå.
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Brist på arbetskraft per län
Andel offentliga verksamheter som upplevt
rekryteringsproblem under det senaste halvåret
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Regionernas rekryteringsproblem påverkas av branschstrukturen
Också i höstens undersökning synliggörs således mycket stora regionala skillnader mellan
arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter. Dels återspeglar dessa olikheter de regionala skillnader som finns i fråga om branschstrukturer men dels påverkas situationen även av utvecklingen inom de olika branscherna – och då inte bara i den egna regionen. Naturligtvis påverkas situationen också av den allmänna tillgången på arbetskraft inom olika yrken i olika delar
av landet.
För de offentliga huvudmännen påverkar dessutom de ekonomiska förutsättningarna arbetsgivarnas möjligheter att anställa och därmed också förekomsten av rekryteringproblem. De
regionala skillnaderna påverkas även av hur långt in i processen med den stora generationsväxlingen olika län befinner sig. Inom flera yrken i offentlig tjänsteverksamhet kommer pensionsavgångarna att bli mycket stora och rekryteringsläget kan komma att bli mycket bekymmersamt både regionalt och inte minst lokalt. Det blir således en stor utmaning att upprätthålla en god offentlig servicenivå i de delar av landet som befinner sig i en utveckling med ett
sjunkande utbud av arbetskraft.

Varslen har minskat i de flesta regioner
Sedan 2012 temporära ökning av antalet varslade har varslen under 2013 minskat i merparten av landets regioner. Endast sex län uppvisar högre varseltal under perioden januarioktober 2013 än under samma period 2012. Som andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder (1664 år) visar en regional jämförelse av årets varsel på något högre tal än i övriga län i Örebro,
Blekinge och Västmanlands län. Samtidigt noteras relativt sett väsentligt lägre varselnivåer i
Gotlands, Jämtlands och Västerbottens län. Ett liknande mönster framträder också vid en
jämförelse av utvecklingen sedan i våras. Under perioden juli-oktober 2013 noterar endast
Örebro, Norrbottens och Uppsala län högre varseltal än under perioden mars-juni. Det är
dock viktigt att understryka att det i statistik över varsel ingår både strukturellt och konjunkturellt betingade neddragningar – en situation som blir särskilt tydlig på regional nivå.
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Sysselsättningen fortsätter att stiga på bred front i landet
Att sysselsättningstillväxten blivit allt bredare i landet under 2013 återspeglas också i Arbetsförmedlingens bedömningar av den kommande utvecklingen. Det kommer dock alltjämt att
vara storstadslänen som sammantaget bedöms visa den starkaste jobbtillväxten såväl 2013
som 2014. Vi bedömer således att sysselsättningen kommer att fortsätta expandera i mycket
god takt i Stockholms län men att jobben ökar relativt brett även i Västra Götalands och
Skåne län. Också i Hallands län väntas en god sysselsättningstillväxt både 2013 och 2014.
Under 2013 väntas dock de regionala arbetsmarknaderna i Dalarnas och i viss mån även Gävleborgs län uppvisa en svagare utveckling. Här kan tilläggas att Dalarnas län hittills under
2013 uppvisat en relativt svag sysselsättningsutveckling i AKU. I Gävleborgs län hämmas
jobbtillväxten under 2013 av ett antal tidigare lagda och relativt omfattande varsel. Under
2014 vänds dock utvecklingen också i dessa län. 134
Sysselsättningsförändring
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Källa: Arbetsförmedlingens länsprognoser

Den sammantaget positiva sysselsättningsutveckling vi beskriver för 2013 fortsätter således
även under 2014 och till slutet av det året växer sysselsättningen totalt sett mer än 2013. Även
under 2014 är storstadslänens dominans tydlig och inte minst i Stockholms län väntas en
fortsatt mycket god jobbtillväxt.

134 Samtliga beskrivningar av den kommande regionala sysselsättningsutvecklingen avser förväntad utveckling mellan de sista
kvartalen respektive år och motsvarande kvartal ett år tidigare visat som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS. Därmed avviker de regionala bedömningarna från samtliga övriga beskrivningar i denna rapport vilka
genomgående avser sysselsatta enligt AKU visat som helårsgenomsnitt.
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Sysselsättningsförändring
prognos kv 4 2013 till kv 4 2014
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingens länsprognoser

Även om sysselsättningen förväntas stiga på bred front i landet under både 2013 och 2014
kvarstår den sammantagna tudelningen mellan storstadsregionerna och övriga delar av landet. Allt som allt väntas de tre storstadslänen svara för cirka 75 procent av jobbtillväxten under både 2013 och 2014, vilket är betydligt mer än deras andel av befolkningen i yrkesaktiv
ålder (16-64 år). Utvecklingen av sysselsättningen har därmed en tydlig koppling till de olika
regionernas näringsstrukturer. Län med en mer diversifierad arbetsmarknad och ett större
inslag av tjänsteinriktade verksamheter bedöms generellt sett även framgent få en betydligt
gynnsammare utveckling. Detta inkluderar både privata och offentliga funktioner. På motsvarande sätt hämmas jobbtillväxten i regioner som fortfarande befinner sig i en fas av omställning från en tydlig industridominans till att uppvisa mer mångfacetterade arbetsmarknader.

Fallande arbetslöshet i allt fler län
Parallellt med att sysselsättningen stärkts i allt fler län har även utvecklingen för inskrivna
arbetslösa – öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – visat en fallande
utveckling i fler och fler län. I oktober 2013 noterar endast Stockholms, Skåne och Västmanlands län en fortsatt svagt stigande trend för inskrivna arbetslösa. I dessa regioner ligger dessutom arbetslöshetstalen i oktober 2013 något över 2012 års siffra. I övriga län visar utvecklingen endera på en gradvis fallande arbetslöshet eller, i några fall, på en mer oförändrad
nivå. 135
Högst arbetslöshet uppvisar alltjämt industriregionerna Gävleborgs, Blekinge och Södermanlands län vilka alla fortfarande noterar relativa arbetslöshetstal överstigande 11 procent. Därnäst kommer Skåne, Västmanlands och Västernorrlands län med arbetslöshetstal på mellan
10 och 11 procent. Helt i linje med tidigare återfinns motpolerna i de tre mer tjänstebaserade
regionerna Uppsala, Hallands och Stockholms län vilka alla noterar arbetslöshetstal på mel-

135 Alla jämförelser av arbetslösheten i detta avsnitt avser inskrivna arbetslösa visat som andelar av den registerbaserade arbetskraften. Läs mer om hur arbetslösheten redovisas i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik samt om den registerbaserade arbetskraften i avsnittet Om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.
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lan 6 och 7 procent. Här utmärker sig således Stockholms län med sin låga men fortfarande
svagt stigande arbetslöshet. De regionala skillnaderna i arbetslösheten framgår också tydligt i
kartbilden nedan. Runt huvudstadsregionens och Uppsala läns starka och integrerade arbetsmarknad återfinns flera län med en betydligt svagare sits. Gemensamt för dessa regioner
är deras mer industribetonade arbetsmarknader och omställningen mot bredare branschstrukturer. I kartbilden framgår även Skåne och Blekinge läns höga arbetslöshetstal men
också den betydligt gynnsammare situationen i Hallands och Jönköpings län. 136
Inskrivna arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften, oktober 2013
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Att arbetsmarknaden nu stärks gradvis i allt fler län innebär att arbetslösheten i merparten av
länen bedöms uppvisa lägre nivåer under sista kvartalet 2013 jämfört med samma period
2012. Till sista kvartalet 2014 väntas sedan arbetslöshetstalen falla i samtliga regioner. 137 De
rådande skillnaderna mellan industrilän och regioner med en mer utpräglat tjänsteinriktad
arbetsmarknad står emellertid fast. Därmed består förhållandena med påtagligt högre arbetslöshet än riksgenomsnittet i Gävleborgs, Blekinge, Södermanlands och Västmanlands län.
Samtliga dessa regioner bedöms under fjärde kvartalet 2014 uppvisa arbetslöshetstal överstigande 10 procent – trots en fallande arbetslöshet under hela vår prognosperiod. Även i Skåne
län väntas en fortsatt hög arbetslöshet. Samtidigt väntas län med ett gynnsammare utgångs136 Läs mer om arbetslöshetens utveckling och struktur i respektive län i Arbetsförmedlingens regionala arbetsmarknadsprognoser
via www.arbetsformedlingen.se/prognoser.
137 Den svaga sysselsättningsutveckligen i Västerbottens län väntas dock medföra att arbetslösheten förblir oförändrad mellan de
fjärde kvartalen 2013 och 2014.
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läge och med en tydligare bas i tjänstesektorerna även fortsättningsvis uppvisa lägst arbetslöshet – här utmärker sig inte minst Uppsala, Stockholms och Hallands län. Den regionala
utvecklingen avgörs således främst av förändringen av den regionala sysselsättningen. På
regional nivå påverkas dock utvecklingen även av ett i vissa län stagnerande utbud av arbetskraft, en situation som återfinns i flera län utanför storstadsregionerna. Bland storstadslänen
väntas också Skåne fortsätta uppvisa den högsta arbetslösheten, och även vara den region
vars arbetslöshet som förändras minst, relativt sett, till slutet av 2014.
Inskrivna arbetslösa, andel av
registerbaserad arbetskraft per län
Heldragen linje = riksgenomsnitt
Prognos till kv 4 2014

Gävleborg
Blekinge
Södermanland
Västmanland
Skåne
Västernorrland
Östergötland
Värmland
Örebro
Kronoberg
Jämtland
Norrbotten
Västerbotten
Gotland
Kalmar
Västra Götaland
Dalarna
Jönköping
Halland
Stockholm
Uppsala
0

2

4

6

8

10

12

14
Procent

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Fler arbetssökande med en svagare ställning i de flesta län
Medan antalet inskrivna arbetslösa med en starkare ställning på arbetsmarknaden sjunker på
bred front i landet noteras motsvarande utveckling för arbetssökande i grupper som har svårare att snabbt komma ut i arbete endast i ett mycket litet antal regioner. Den återhämtning
som nu präglar arbetsmarknaden har således i de allra flesta län främst kommit inskrivna
arbetslösa med en starkare ställning till godo. I merparten av landets regioner har därmed
sammansättningen av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd förändrats till att i ännu högre grad bestå av arbetssökande med en svagare ställning. Arbetsförmedlingen använder begreppen utsatta respektive ej utsatta grupper för att åskådliggöra
sammansättningen av de inskrivna arbetslösa. 138 De tidigare skillnaderna mellan dessa båda
grupper består därmed.
Som andelar av den registerbaserade arbetskraften noterar industriregionerna Södermanlands, Gävleborgs och Västmanlands län flest arbetssökande i utsatta grupper. Även i Blekinge, Skåne och Östergötlands län utgör de svagare arbetssökande ett stort inslag. Som tidigare nämnts är detta också regioner med hög arbetslöshet totalt sett. Bakom detta återfinns
både effekter av strukturomvandling och ett tillskott av arbetskraft med kort utbildning, vilket

Med grupper som har särskilt svårt att snabbt komma ut i arbete avses förgymnasialt utbildade, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Se även avsnittet Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken för en detaljerad redovisning.

138
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i sin tur är nära kopplat till Arbetsförmedlingens allt bredare uppdrag. I samtliga nämnda fall
utgör nu utsatta grupper mer än 6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Samtidigt
återfinns betydligt lägre andelar såväl i utsatta grupper som i arbetslöshet (relativt den registerbaserade arbetskraften) i Hallands och Uppsala län. Bland storstadslänen noterar Skåne
län en generellt sett betydligt högre relativ arbetslöshet men även en större andel arbetssökande med en längre väg till arbete. I oktober 2013 noterade Skåne mer än en procentenhet
högre andel arbetssökande i utsatta grupper än länen Stockholm och Västra Götaland.

13

Inskrivna arbetslösa och arbetslösa i utsatta
grupper i procent av den registerbaserade arbetskraften i oktober 2013
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Grupper med svag ställning
Förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta
och äldre 55-64 år. Källa: Arbetsförmedlingen

Många arbetslösa med svag ställning i Stockholm
Arbetsförmedlingens allt bredare uppdrag och det starka tillskottet av arbetssökande med
kort utbildning har medfört att antalet inskrivna arbetslösa i utsatta grupper har ökat i samtliga län under det senaste året. 139 Utvecklingen är dock inte jämnt fördelad utan uppvisar
mycket små förändringar i framför allt Örebro och Norrbottens län medan situationen är den
motsatta i Jämtlands och Västmanlands län. Också i Stockholms, Skåne och Blekinge län noteras påtagligt fler arbetssökande som har svårare att snabbt komma ut i arbete. Den starka
tillväxten av inskrivna arbetsslösa i utsatta grupper i huvudstadsregionen förklaras främst av
ett fortsatt tydligt inflöde av arbetssökande födda utanför Europa och allt fler sökande med
svag utbildningsbakgrund. Den goda jobbtillväxten i Stockholms län kan också sägas ha gynnat starkare arbetssökande i betydligt högre grad än de utsatta grupperna. I och med detta
utgör nu inskrivna arbetslösa i utsatta grupper nära 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i huvudstadsregionen – att jämföra med 62 procent i riket som helhet. Samtidigt fortsätter också Södermanlands och Västmanlands län att uppvisa mycket höga andelar arbetssökande med en längre väg till arbete. Att också Uppsala län har en hög andel arbetssökande i
utsatta grupper som andel av samtliga inskrivna arbetslösa sammanhänger dels med att arbetsmarknaden mer eller mindre kan beskrivas som integrerad med arbetsmarknaden i
139 Jämförelsen avser oktober 2012-oktober 2013. Endast Örebro län avviker från detta mönster. Förändringen i Örebro län är dock
mycket liten.
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Stockholms län, vilket gynnat arbetssökande med en starkare ställning, dels med ett stort
inslag av utrikes födda bland de arbetslösa.
Fördelning av inskrivna arbetslösa i utsatta
grupper respektive övriga inskrivna arbetslösa
(ej dubbelräkning mellan grupperna), oktober 2013
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Förgymnasialt utbildade, äldre 55-64 år, utomeuropeiskt födda
och personer med funktionsnedsättning
Källa: Arbetsförmedlingen

I ett antal regioner är dock fördelningen mellan inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och
övriga inskrivna arbetslösa betydligt jämnare. Här utmärker sig Hallands län med både en
god arbetsmarknad och en positiv utveckling av befolkningen i yrkesaktiv ålder, men här
finns också flera län med en betydligt svagare befolkningsutveckling under de senaste åren.
Detta gäller till exempel Västerbottens, Blekinge, Västernorrlands, Jämtlands och Värmlands
län. Det finns naturligtvis flera faktorer bakom de regionala skillnaderna i sammansättningen
av de inskrivna arbetslösa. För län med en svag befolkningsutveckling är dock den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden en viktig pusselbit. 140

140 Också Gotlands län noterar en mycket jämn fördelning mellan utsatta och ej utsatta inskrivna arbetslösa. Här är dock underlaget
för beräkningarna relativt litet.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

137

Bilaga 1. Metod och urval
Historik och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess
utvecklats kontinuerligt. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt
infördes ett enhetligt intervjuformulär, men även därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats något.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att matcha
arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Arbetsförmedlingens kontakter med de
lokala arbetsgivarna underlättar även förmedlingens arbete med grupper med en svagare
ställning på arbetsmarknaden. 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. Parallellt med
att Arbetsförmedlingen publicerar sina nationella arbetsmarknadsutsikter presenteras även
21 regionala prognoser samt beskrivningar av utvecklingen för sjöfartsområdet, gruvnäringen
respektive området kultur och media. 141 Vår förhoppning är att arbetsmarknadsprognoserna
ska bidra till förbättrade förutsättningar vid planeringen av satsningar som syftar till att ytterligare effektivisera arbetsmarknaden.

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt är
att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha god möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömning om efterfrågan på varor och
tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna
inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28
kap 12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Prognosarbetet involverar hela Arbetsförmedlingens organisation, det vill säga såväl de lokala
förmedlingskontoren som centralt placerade funktioner i myndigheten. Arbetsförmedlingen
publicerar två prognoser per år, en på våren (med intervjuperiod mars-april och presentation
i början av juni) och en på hösten (med intervjuperiod september-oktober och presentation i
början av december).

141

Läs mer om Arbetsförmedlingens prognosverksamhet samt ta del av våra rapporter via www.arbetsformedlingen.se/prognoser.
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Resultaten av intervjuundersökningarna utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av annan
statistik och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognossiffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden och i ekonomin. Där inte annat anges avser samtliga analyser
och prognoser av arbetslösheten, sysselsättningen och arbetskraften åldersgruppen 16-64 år.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för förmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen 142 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 näringsgren (enligt SNI
2007, se även nedan), arbetsställestorlek143 och län. Samma urval används normalt i ett år
(två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i två grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för de
analyser som görs på riks- och på länsnivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av arbetsställen som anpassas efter lokala behov. Detta urval används således främst för att ge en
bättre spegling av utvecklingen på lokala arbetsmarknader.
Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning
av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock genomföras bortsett från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen mycket stort vilket gör
att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den nu aktuella undersökningen består basurvalet av 10 200 arbetsställen. Till detta kommer sammanlagt närmare 1 200 arbetsställen i
tilläggsurvalet.
Deltagandet i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är generellt mycket högre än i liknande undersökningar, dels genom att frågorna ställs vid ett personligt möte eller via telefon,
dels tack vare Arbetsförmedlingens redan upparbetade kontakter med arbetsgivarna. I höstens undersökning uppgick svarsfrekvensen för basurvalet till 76 procent, vilket är tre procentenheter lägre än i föregående undersökning. Svarsfrekvensen för tilläggsurvalet blev hela 84
procent.
Arbetsförmedlingen intervjuar även representanter för olika verksamhetsområden i landets
samtliga kommuner och landsting. Det sker också intervjuer med ett urval statliga arbetsgivare. I höstens undersökning uppgick Arbetsförmedlingens urval av offentliga arbetsgivare till
drygt 2 100 stycken. Svarsfrekvensen för de offentliga verksamheterna var denna gång 87
procent, vilket är samma nivå som i föregående intervjuundersökning.

142
143

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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Näringsgrensindelning
Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är indelningen i SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), baserat på SNI 2007 enligt så kallad grov
nivå.
Näringsgren

SNI 2007-kod

Jord- och skogsbruk

01-03

Industri

05-33, 35-39

därav övrig tillverkning, exkl. utvinning, energi och miljö
därav tillverkning av verkstadsvaror

05-24, 31-32
25-30, 33

Byggverksamhet

41-43

Handel

45-47

Transport

49-53

Hotell och restaurang

55-56

Information och kommunikation

58-63

Finansiell verksamhet och företagstjänster

64-82

Offentlig förvaltning

84, 99

Utbildning

85

Vård och omsorg

86-88

Personliga och kulturella tjänster

90-98

För gruppen privata tjänster i vår redovisning har vi aggregerat näringsgrenarna (1) handel,
(2) transport, (3) hotell och restaurang, (4) information och kommunikation, (5) finansiell
verksamhet och företagstjänster samt (6) personliga och kulturella tjänster. För gruppen offentliga tjänster har vi på motsvarande sätt summerat näringsgrenarna (1) offentlig förvaltning, (2) utbildning samt (3) vård och omsorg. Det bör betonas att denna indelning av offentliga tjänster inte skiljer mellan offentliga och privata utförare.

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator mäter arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan.
Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för näringsgrenarna industri, byggverksamhet och privata tjänster samt för totala näringslivet. Indikatorn visar om arbetsgivarna förväntar sig att efterfrågan på deras varor och tjänster ska öka, minska eller vara oförändrad under de kommande 6 månaderna. Arbetsgivarnas
bedömningar sammanställs sedan till nettotal. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
genomförs två gånger per år, vår respektive höst. Undersökningen på våren genomförs under
kvartal 2 och höstundersökningen under kvartal 4. Värden för kvartal 1 och kvartal 3 tas fram
med hjälp av linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen med X12-Arima för att
sedan normaliseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1.
De normaliserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras sedan
till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande enligt RAMS i
industrin, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg standardiseras tidsserien till en
ny serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen av konjunkturindikatorn
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blir således att värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden
över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden
under 100 på ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 på ett mycket
svagare förväntningsläge än normalt.
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Bilaga 2. Om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Uppgifterna i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik hämtas ur det operativa förmedlingssystemet vid Arbetsförmedlingen. Sökandestatistiken omfattar personer inskrivna vid
Arbetsförmedlingen uppdelade på bland annat öppet arbetslösa och deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Platsstatistiken omfattar rekryteringsbehov som arbetsgivare
anmält direkt till Arbetsförmedlingen, antingen via självservicesystemet Annonsera Direkt
eller som direktregistrerade plastser. Varje vardag går uppgifter från det operativa förmedlingssystemet till händelsedatabasen där den senast inlagda uppgiften lagras. Uppgifterna
ligger sedan till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s uppgifter om
bland annat sysselsatta, arbetslösa och arbetskraften utgår från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från andra länder ska SCB:s arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa. Alla arbetslösa är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen och alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är inte arbetslösa. Skillnaden är störst under sommarmånaderna.
I denna rapport är analyser och beskrivningar av utvecklingen för arbetssökande inskrivna på
Arbetsförmedlingen baserade på gruppen Inskrivna arbetslösa. Denna grupp utgörs av
summan av antalet öppet arbetslösa och antalet sökande i program med aktivitetsstöd.
- Öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna på en arbetsförmedling, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Gruppen kallades tidigare ”arbetslösa”.
Sökande i program med aktivitetsstöd är de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program där aktivitetsstöd är den sammanfattande benämningen på den ersättning som deltagarna i programmen erhåller. De arbetsmarknadspolitiska programmen är:
- Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är ett program avsett för personer med långa inskrivningstider och syftar till att aktivera dem med inriktning mot arbetslivet. Programmet
är indelat i tre faser där den första fasen, som omfattar som längst 150 dagar, innehåller
jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. I den andra fasen tillkommer arbetsplatsförlagda aktiviteter, såsom arbetspraktik och arbetsträning, under ytterligare 300 dagar. De som efter denna tid fortfarande inte funnit någon lösning på sina
arbetslöshetsproblem erbjuds deltagande i sysselsättningsfasen. Där erbjuds sysselsättning hos en arbetsgivare, i form av arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som
kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningsfasen kan pågå i högst två år, men den arbetssökande som då ännu inte kommit ut på den öppna arbetsmarknaden kan anvisas till
en ny sysselsättningsfas, hos någon annan arbetsgivare.
- Jobbgaranti för ungdomar (UGA) är ett program för ungdomar mellan 16 och 24 år som
har varit arbetslösa i mer än 90 dagar. Programmet omfattar under de första tre månader-
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na fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med
coachning. Därefter är det även aktuellt med arbetspraktik, utbildning, stöd till näringsverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Den som efter 15 månader i UGA:n fortfarande inte funnit någon lösning på sina arbetslöshetsproblem erbjuds deltagande i JOB.
- Arbetsmarknadsutbildning erbjuds dels som ett fristående arbetsmarknadspolitiskt program, dels som en aktivitet inom garantiprogrammen. Utbildningen är yrkesinriktad och
kurserna upphandlas av Arbetsförmedlingen hos olika anordnare. För att anvisas till Arbetsmarknadsutbildning gäller generellt att den sökande ska vara minst 25 år, inskriven
på Arbetsförmedlingen och arbetslös eller med risk för att bli arbetslös. Utbildningstiden
är individuell, men vanligen inte längre än sex månader.
- Praktik erbjuds dels som ett fristående arbetsmarknadspolitiskt program, dels som en
aktivitet inom garantiprogrammen. Det finns olika typer av Praktik (Arbetspraktik,
Prova-på-plats, Yrkeskompetensbedömning och Praktisk kompetensutveckling) och det
gemensamma för insatserna är att de är arbetsplatsförlagda samt att de ska stärka individens möjligheter att få ett arbete. De olika praktikinsatserna pågår vanligen under en period varierade från en dag (Yrkeskompetensbedömning) upp till sex månader (Arbetspraktik).
- Stöd till start av näringsverksamhet erbjuds dels som ett fristående arbetsmarknadspolitiskt program, dels som en aktivitet inom garantiprogrammen. Stödet lämnas till den som
bedöms ha goda förutsättningar att driva företag varvid verksamheten bedöms bli lönsam
och ge en varaktig sysselsättning. Stödet lämnas normalt under maximalt sex månader.
- Förberedande insatser erbjuds dels som fristående arbetsmarknadspolitiskt program, dels
som en aktivitet inom garantiprogrammen. Insatserna är individuellt utformade och av
vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär. De används i första hand för personer som behöver förbereda sig för något annat arbetsmarknadspolitiskt program eller
för ett arbete. Tidsperioden för förberedande insatser är normalt sex månader. Inom Förberedande insatser ingår även Arbetslivsintroduktion, som är ett program för dem vars
dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut. Under programtiden kan deltagarna ta del av samtliga aktiviteter och program som Arbetsförmedlingen erbjuder. Programmet erbjuds både arbetslösa och personer som har ett jobb.
- Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning är insatser som sker i samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden. Projektet ska vara av det slaget att det inte kan anordnas inom ramen för övriga arbetsmarknadspolitiska program
men inte heller strider mot bestämmelser om andra program. Projektet ska ha sådan inriktning att de stärker enskildas möjligheter att få och behålla ett arbete.
Gruppen Inskrivna arbetslösa innehåller de kategorier av arbetssökande som bäst illustrerar
den konjunkturbaserade utvecklingen på arbetsmarknaden. Inskrivna arbetslösa omfattar
dessutom de kategorier av arbetssökande i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik som
närmast överensstämmer med de officiella arbetslöshetssiffrorna i SCB:s AKU. Deltagarna i
arbetsmarknadspolitiska program ska i AKU klassificeras som heltidsstuderande arbetssökande och därmed, i enlighet med en ILO-konvention, som arbetslösa. I praktiken blir dock
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åtskilliga av programdeltagarna vid Arbetsförmedlingen inte bokförda som arbetslösa i AKU,
medan omvänt ganska många av dem som i AKU bokförs som arbetslösa inte är inskrivna vid
Arbetsförmedlingen. Det sistnämnda gäller i synnerhet många studerande som under skolloven inte är berättigade till arbetslöshetsersättning.
Vid sidan av dessa kategorier finns även andra grupper av inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen:
- Sökande som har arbete med stöd är personer som har en anställning där arbetsgivaren
får ett ekonomiskt stöd. I huvudsak utgörs denna grupp av deltagare i särskilda insatser
för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Dessa
insatser är Lönebidrag, Offentligt skyddat arbete, Utvecklingsanställning och Trygghetsanställning. Dessutom finns anställningsstöd som riktar sig till personer utan funktionsnedsättning, men med svårigheter att få ett reguljärt arbete. Dessa insatser är Särskilt anställningsstöd, för personer som avslutat minst fas 1 inom JOB, Förstärkt särskilt anställningsstöd, för personer som deltar i JOB:s sysselsättningsfas och Instegsjobb, som riktar
sig till nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd under de senaste 18 månaderna.
- Sökande som har arbete utan stöd är arbetssökande som har en tillfällig timanställning
eller är deltidsarbetslösa samt personer med tillfälligt arbete (mindre än tre månaders
varaktighet). Om arbetssökande inom någon av dessa kategorier deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program parallellt med sin tim-/deltidsanställning registreras de istället som
sökande i program med aktivitetsstöd. Dessutom inkluderas här de ombytessökande, det
vill säga arbetssökande som har ett fast arbete i önskad omfattning, men som söker efter
ett annat arbete.
- Nystartsjobb är en subventionerad anställning som inte räknas till de arbetsmarknadspolitiska programmen eftersom det finansieras via skattekreditering av arbetsgivaravgiften.
Stödet ges för personer som stått utanför arbetslivet länge samt för flyktingar och deras
anhöriga. Särskilt nystartsjobb är en form av Nystartsjobb för långtidssjukskrivna och
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
- Övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen utgörs i första hand av arbetssökande med förhinder. Det är arbetssökande som för tillfället är förhindrade att aktivt söka och/eller tillträda ett arbete. Dessutom ingår här EU/EES-sökande – arbetslösa som reser till annat
land inom EU/EES för att under högst tre månader söka arbete – samt arbetslösa Yrkesfiskare.

Registerbaserad arbetskraft bas för den relativa arbetslösheten
I Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik används en registerbaserad arbetskraft som bas
vid redovisningen av den relativa arbetslösheten. Statistiska centralbyrån, SCB, som står för
den officiella arbetslöshetsstatistiken, relaterar arbetslösheten till arbetskraften. SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek är dock inte möjliga att bryta ner på lokal nivå.
Tidigare relaterade Arbetsförmedlingen antalet öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd till hela befolkningen i en grupp eller i en region. Den tidigare beräkningsme-
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toden underskattade dock vissa gruppers arbetslöshet och Arbetsförmedlingen utvecklade då
en så kallade registerbaserad arbetskraft.
Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:
- Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik RAMS) som består av alla som bor i en kommun och som jobbar i kommunen eller som pendlar till ett jobb i en annan kommun.
- Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
- Sökande i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Uppgiften om antalet förvärvsarbetande avser november månad senast tillgängligt år, medan
uppgiften om antalet arbetssökande uppdateras varje månad.
När arbetslösheten relateras till den registerbaserade arbetskraften blir nivån högre än om
den relateras till befolkningen. Effekterna blir olika stora i skilda regioner och grupper. Här är
ett exempel på rikssiffror (för oktober 2013):
Arbetslösa (AKU, 16-64 år)

7,3 % (av arbetskraften)

Inskrivna arbetslösa (Af, 16-64 år)

8,5 % (av registerbaserade arbetskraften)

Inskrivna arbetslösa (Af, 16-64 år)

6,7 % (av befolkningen)

Varav öppet arbetslösa (Af, 16-64 år)

3,5 % (av befolkningen)

Varsel
Syftet med varselreglerna är att arbetsmarknadsmyndigheterna ska få möjlighet att förbereda
och planera inför omställning av personal vid driftinskränkningar. Varselstatistiken används
också som en indikator på konjunkturutvecklingen.
Enligt främjandelagen är en arbetsgivare, privat eller offentlig, skyldig att lämna varsel till
Arbetsförmedlingen viss tid innan arbetsgivaren genomför en driftsinskränkning som berör
minst fem arbetstagare i ett län (inom byggverksamheten gäller minst 20 arbetstagare). Beroende på hur många arbetstagare som berörs och huruvida dessa är fast eller tillfälligt anställda, ska varslet lämnas mellan en och sex månader innan uppsägningen sker.
Långt ifrån alla varsel leder dock till uppsägningar och ännu färre leder till arbetslöshet. I
sämre tider är det en större andel av de varslade som också blir uppsagda. Mycket tyder på att
arbetsgivare varslar som en säkerhetsåtgärd, för att hålla möjligheten till personalminskningar öppen om efterfrågan viker. Av dem som varslades under 2012 (totalt 67 000 personer)
blev drygt två tredjedelar uppsagda ett halvår senare. Av de varslade registrerade sig 20 procent som arbetslösa på Arbetsförmedlingen någon gång inom sex månader efter att de varslats. Detta utgör definitionen på den så kallade verkställighetsgraden.

Lediga platser
Arbetsförmedlingens statistik över lediga platser är baserad på de lediga platser som anmäls
till Arbetsförmedlingen. Statistiken innehåller de uppgifter som registreras i Arbetsförmedlingens interna system och de uppgifter som arbetsgivarna på egen hand registrerar. Arbetsgivarna kan registrera platser via Annonsera direkt eller genom direktöverföring av an-
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nonser från arbetsgivarnas egna system till Platsbanken. Med mycket få undantag publiceras
dessa platser sedan i Platsbanken, Arbetsförmedlingens internettjänst för lediga jobb. Statistiken innehåller exempelvis uppgifter om i vilka kommuner platserna är belägna, i vilka
branscher arbetsgivarna är verksamma och vilka yrken som efterfrågas. Man kan även utläsa
uppgifter om de lediga platsernas varaktighet, det vill säga om rekryteringsbehovet avser tillsvidareanställningar eller någon form av tidsbegränsade tjänster. I statistiken går det dessutom att urskilja vilka platser som är sommarvikariat samt om rekryteringsbehoven avser privata eller offentliga arbetsgivare.
I Arbetsförmedlingens löpande publiceringar av statistik över antalet nyanmälda lediga platser exkluderas platser med en varaktighet kortare än 10 dagar. Arbetsförmedlingens statistik
över nyanmälda lediga platser brukar anses vara en god indikator på efterfrågan på arbetskraft. Av samtliga rekryteringar på arbetsmarknaden brukar Arbetsförmedlingen ha en marknadsandel på mellan 30 och 40 procent. Marknadsandelen tenderar att stiga när efterfrågan
på arbetskraft är hög och minska något när efterfrågan dämpas.
Att Platsbanken är en service till både arbetsgivare och arbetssökande innebär att det skall
vara enkelt för arbetsgivarna att annonsera sina rekryteringsbehov. Med detta följer dock en
risk att arbetsgivare annonserar utan att det finns ett uttalat behov av nya medarbetare. Arbetsförmedlingen har tidigare uppmärksammat detta och funnit att förekomsten av dubblettanmälningar eller så kallad omannonsering, exempelvis i syfte att nå en ökad exponering,
påverkat antalet lediga platser. I förmedlingens granskningar framkom även att frekvensen av
omannonsering varierade påtagligt mellan olika yrken. Från och med 2008 har därför Arbetsförmedlingens regelverk kring annonsering av lediga platser skärpts. Bland annat granskar
Arbetsförmedlingen Kundtjänst alla platser som registreras via Annonsera direkt. En direkt
effekt av detta blev en kraftig reducering av andelen dubbletter. 144 Mycket tyder dock på att
statistiken, trots det skärpta regelverket, innebär en överskattning av det verkliga personalbehovet inom vissa yrkeskategorier. Det gäller i första hand yrkena företagssäljare, telefonförsäljare samt torg- och marknadsförsäljare. 145 Dessa tre yrkeskategorier omfattade var femte
anmäld plats under 2012. Mycket tyder på att den omfattande volymen av anmälda platser
inom dessa yrken innebär en överskattning av det verkliga personalbehovet, detta alltså trots
Arbetsförmedlingens kontroller.
Läs mer om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/statistik

144 Vid en granskning av nyanmälda platser i januari och februari 2006 fann Arbetsförmedlingen att nio procent var dubbletter. Vid
en motsvarande granskning av augusti 2007 uppgick andelen till 16 procent. Vid en mätning av april 2008, det vill säga efter att
Arbetsförmedlingen skärpte sina annonseringsregler, uppgick andelen dubbletter till endast 4 procent. Vid den första mätningen
uppgick andelen dubbletter inom försäljningsyrken till 29 procent, en andel som steg till hela 44 procent i nästa granskning. Vid
den sista kartläggningen skiljde sig inte andelen dubbletter mellan försäljningsyrken och övriga yrken nämnvärt åt. Med försäljningsyrken menas här företagssäljare (SSYK 3415) och telefonförsäljare (SSYK 5227). SSYK är standard för svensk yrkesklassificering. Läs mer om SSYK via www.scb.se/ssyk.
145 Med företagssäljare avses SSYK 3415, telefonförsäljare har SSYK 5227 samt torg- och marknadsförsäljare SSYK 9110.
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Bilaga 3. Kodförklaring till länsbokstäverna
Länsbokstav

Län

AB

Stockholm

C

Uppsala

D

Södermanland

E

Östergötland

F

Jönköping

G

Kronoberg

H

Kalmar

I

Gotland

K

Blekinge

M

Skåne

N

Halland

O

Västra Götaland

S

Värmland

T

Örebro

U

Västmanland

W

Dalarna

X

Gävleborg

Y

Västernorrland

Z

Jämtland

AC

Västerbotten

BD

Norrbotten
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Bilaga 4. Länsgrupper – NUTS 2
Länsgrupp (NUTS 2)

Län

Stockholm

Stockholm

Östra Mellansverige

Uppsala, Södermanland, Östergötland,
Örebro och Västmanland

Småland med öarna

Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland

Sydsverige

Blekinge och Skåne

Västsverige

Halland och Västra Götaland

Norra Mellansverige

Värmland, Dalarna och Gävleborg

Mellersta Norrland

Västernorrland och Jämtland

Övre Norrland

Västerbotten och Norrbotten
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Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie
Rapportserie Ura
Ura 2000:1
Ura 2000:2
Ura 2000:3
Ura 2000:4
Ura 2000:5
Ura 2000:6
Ura 2000:7
Ura 2000:8
Ura 2000:9
Ura 2000:10
Ura 2001:1
Ura 2001:2

Ura 2001:3
Ura 2001:4
Ura 2001:5
Ura 2001:6
Ura 2001:7
Ura 2001:8
Ura 2001:9
Ura 2002:1
Ura 2002:2
Ura 2002:3
Ura 2002:4
Ura 2002:5
Ura 2002:6

Ura 2002:7
Ura 2002:8
Ura 2002:9
Ura 2002:10
Ura 2003:1
Ura 2003:2

De miljörelaterade jobbens framtid i Sverige
– Var kommer de nya jobben och i vilken omfattning?
Arbetskraft, sysselsättning, arbetslöshet m.m.
– utvecklingen under 1990-talet
Återanställningar bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden
Hur går det för arbetslösa som får bidrag för start av
näringsverksamhet?
Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2000 och 2001
Var finns jobben 2000/2001
IT-branschen i Sverige – Var finns de framtida jobben
Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige
– Var finns de framtida jobben?
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001
Var finns jobben 2001?
Utvärdering av 1995 års nystartade företag
– En jämförelse mellan företag som fick bidrag från
Arbetsförmedlingen och övriga nystartade företag
Arbete för nöjes skull – Var finns jobben inom upplevelsenäringen?
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001 och 2002
Rätt man på fel plats – en studie av arbetsmarknaden för
utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet
Var finns jobben 2001/2002?
Arbetsmarknadsutbildningen 1999 – effekter för individen
Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002
Var finns jobben 2002?
Första året med Aktivitetsgarantin – En utvärdering av
Aktivitetsgarantins effekter
Den framtida personalförsörjningen inom vård och
omsorg – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 och 2003
Var finns jobben år 2002/2003?
Utvärdering av Pilotprojektet för arbetslösa invandrare
– Ett försök med samverkan mellan bemanningsföretag och
arbetsförmedling
Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare i siffror
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003
Den framtida personalförsörjningen inom bygg- och
anläggning – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Effekter av jobbsökarinsatser via nätet
– Erfarenheter från ett kontrollerat experiment
Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten
Var finns jobben 2003?

Ura 2003:3 Den framtida personalförsörjningen inom utbildning
– Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Ura 2003:4 Arbetsmarknadsutbildning 2002 – Uppföljning av deltagare
som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2002

Rekv nr 802381
Rekv nr 802398
Rekv nr 802399
Rekv nr 802400
Rekv nr 802401
Rekv nr 802426
Rekv nr 802435
Rekv nr 802476
Rekv nr 802499
Rekv nr 802509
Rekv nr 802521

Rekv nr 802554
Rekv nr 802555
Rekv nr 802595
Rekv nr 802599
Rekv nr 802600
Rekv nr 802616
Rekv nr 802619
Rekv nr 802651
Rekv nr 802663
Rekv nr 802690
Rekv nr 802699
Rekv nr 802700
Rekv nr 802701

Rekv nr 802730
Rekv nr 802731
Rekv nr 802745
Rekv nr 802746
Rekv nr 802747
Rekv nr 802770
Rekv nr 802774
Rekv nr 802756
Rekv nr 802785
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Forts Rapportserie Ura
Ura 2003:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003 och 2004
Ura 2003:6 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden
– Sammanfattning
Ura 2003:7 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden
Ura 2003:8 Arbetsmarknaden för personer som avbrutit sina gymnasiestudier
Ura 2003:9 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004
Ura 2004:1 Var finns jobben år 2004?
Ura 2004:2 Den framtida kompetensförsörjningen inom teknik och
industri – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Ura 2004:3 Arbetskraftsutbudet i Sverige – en utblick mot 2030
Ura 2004:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 och 2005
Ura 2004:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005
Ura 2004:6 Arbetsmarknadsutbildning 2003 – Uppföljning av deltagare som
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2003
Ura 2005:1 Var finns jobben år 2005?
Ura 2005:2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005 och 2006
Ura 2005:3 Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige
Ura 2005:4 Arbetsmarknadsutbildning 2004 – Uppföljning av deltagare som
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2004
Ura 2005:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006
Ura 2005:6 Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen
Ura 2006:1 Var finns jobben år 2006?
Ura 2006:2 Arbetsmarknadsutsikterna 2006 och 2007
Ura 2006:3 Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga
Ura 2006:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007
Ura 2007:1 Var finns jobben år 2007?
Ura 2007:2 Hur fungerar arbetsmarknaden – och vad kan
arbetsmarknadspolitiken bidra med?
Ura 2007:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008
Ura 2007:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008
Ura 2008:1 Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006
– Uppföljning av deltagare som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2005 och 2006
Ura 2008:2 Var finns jobben 2008? – samt bedömning på 5-10 års sikt
Ura 2008:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009
Ura 2008:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010
Ura 2009:1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009
Ura 2009:2 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2009
Ura 2010:1 Generationsväxlingen och regionernas befolkning
Ura 2010:2 Jobb och utvecklingsgarantin

Rekv nr 802796

Rekv nr 802814
Rekv nr 802815
Rekv nr 802816
Rekv nr 802820
Rekv nr 802838
Rekv nr 802850
Rekv nr 802863
Rekv nr 802870
Rekv nr 802905
Rekv nr 802917
Rekv nr 802919
Rekv nr 802925
Rekv nr 802933
Rekv nr 802931
Rekv nr 802936
Rekv nr 802937
Rekv nr 802932
Rekv nr 802984
Rekv nr 802993
Rekv nr 802994
Rekv nr 802963
Rekv nr 803013
Rekv nr 803017
Rekv nr 803043

Rekv nr 803044
Rekv nr 803063
Rekv nr 803083
Rekv nr 803130
Rekv nr 803175
Rekv nr 803215
Rekv nr 803228
Rekv nr 803234

Ura 2010:3

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010

Rekv nr 803238

Ura 2010:4

Regionala arbetsmarknadsutsikter våren 2010

Rekv nr 803239

Ura 2010:5

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden
– i riket och i ett regionalt perspektiv

Rekv nr 803277

Ura 2010:6

Generationsväxlingen – arbetskraftens förändring per län
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2010:7

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

Rekv nr 803281
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Ura 2011:1

Jobb- och utvecklingsgarantin – en studie av sannolikheten att få
jobb under programtiden

Rekv nr 803290

Ura 2011:2

Interna och externa coachningstjänster – en utvärdering av resultatet

Rekv nr 803291

Ura 2011:3

Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner
– vem som får och när

Rekv nr 803304

Ura 2011:4

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion

Rekv nr 803307

Ura 2011:5

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

Rekv nr 803308

Ura 2011:6

Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2012
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2011:7

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2010

Rekv nr 803313

Ura 2011:8

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

Rekv nr 803321

Ura 2011:9

Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar

Rekv nr 803320

deltagarnas chans att få ett jobb
Ura 2012:1

Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2012
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2012:2
Ura 2012:3

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2011
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Rekv nr 803342
Rekv nr 803346

Ura 2012:4
Ura 2012:5

Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och första halvåret 2013
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Rekv nr 803358

Ura 2013:1

Var finns jobben? – Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2013:2

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2012

Rekv nr 803378

Ura 2013:3

Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv

Rekv nr 803375

Ura 2013:4

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden

Ura 2013:5
Ura 2013:6
Ura 2013:7

Ura 2013:8

– focus på unga som varken arbetar eller studerar
Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013
Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014
och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Rekv nr803381

Rekv nr 803386

Rekv nr 803393

Omslagsbild: Johner Bildbyrå

URA 2013:8
Serien URA innehåller två återkommande redovisningar per år av Arbetsmarknadsutsikterna
samt redovisningar från olika utredningar som utförs av Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsutsikterna är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats 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
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Här 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.
Rekvisitionsnummer: 803 393
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