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Sammanfattning
Sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger
Arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt sedan återhämtningen började under slutet av
2009 och sedan dess har cirka 170 000 jobb tillkommit. Samtidigt har befolkningen i aktiv
ålder (16-64 år) ökat markant varför ökningen av sysselsättningsgraden blivit blygsammare,
och nivån ligger fortfarande lägre än den gjorde innan finanskrisen. Det finns nu allt fler tecken på att förbättringen på arbetsmarknaden är på väg att ebba ut och att åtminstone två kärva
år ligger framför oss.
Sysselsättningen börjar minska 2012 och den utvecklingen fortsätter 2013. Mellan 2010 och
2011 beräknas sysselsättningen komma att öka med drygt 90 000 personer men ökningen
2012 stannar vid 5 000 personer. Att sysselsättningen ökar mellan 2011 och 2012 sammanhänger med ett förhållandevis stort överhäng från slutet av 2011 till 2012. Under loppet av
2012 minskar emellertid sysselsättningen. Den beräknas sedan komma att minska med
25 000 personer 2013, räknat som årsgenomsnitt. Arbetslösheten faller tillbaka från 8,4 procent 2010 till 7,6 procent 2011, men ökar till 7,9 procent 2012 samt till 8,5 procent 2013.

Företagens optimism sjunker
Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning visar att utfallet av företagens bedömning
av efterfrågan på sina varor och tjänster under det senaste halvåret blev en stor besvikelse.
Undersökningen visar också att företagens framtidstro naggats i kanten. Detta gäller för
samtliga undersökta näringsgrenar med undantag för privata arbetsgivare inom områdena
utbildning respektive vård och omsorg. De lediga personalresurserna har dock förblivit små,
vilket betyder att många företag anpassat sina personalresurser ganska väl till rådande efterfrågan på deras varor och tjänster. Detta har också gett en förhållandevis god produktivitetstillväxt och minskade enhetsarbetskostnader.
Framöver talar allt för att de lediga personalresurserna ökar undan för undan, det tar nämligen en viss tid att anpassa personalresurserna när efterfrågan på varor och tjänster försvagas.
Detta talar också för att antalet varslade om uppsägning kommer att öka tydligt under det
närmaste året. Företagen i privat näringsliv planerar dock för något fler anställda både på ett
och på två års sikt. Vi har emellertid valt att skriva ned resultatet så att antalet anställda minskar både 2012 och 2013, jämfört med 2011. Anledningen är att omvärldsbilden mörknat rejält
under loppet av hösten och att intervjuundersökningen inte fångat denna utveckling fullt ut.
De framåtblickande indikatorerna för arbetsmarknaden har mattats från en hög nivå. Exempelvis har antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen upphört att öka, takten i
sysselsättningsökningen har reducerats, och varslen om uppsägning har ökat något. Till detta
kan läggas att konjunkturindikatorerna i form av inköpschefsindex och barometerindikatorn
har försvagats påtagligt.
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Den globala tillväxten balanserar på recessionslinjen
Sedan sommaren har utsikterna mörknat rejält för den globala ekonomin. Det sammanhänger framför allt med den ekonomiska krisen i Euroområdet men också med att utsikterna för
ekonomin i Förenta staterna förblivit dystra. Denna kris har samtidigt flera dimensioner.
Många länder i Euroområdet brottas med dålig konkurrenskraft, undantaget bland annat
Tyskland, och till detta kan läggas stora budgetunderskott och växande statsskulder. En ytterligare negativ faktor är att många länder drabbats av massarbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet som riskerar att ge mycket långsiktiga skadeverkningar.
Det finns dessutom en genuin misstro mot det politiska systemet från marknadens sida i frågan om politiken blir tillräckligt kraftfull för att hantera den uppkomna krisen. Receptet är en
mycket stram finanspolitik för att gradvis minska budgetunderskotten och hejda ökningarna
av statsskulderna.
I denna prognos antar vi dock att politikerna klarar av att hantera krisen och vidta de nödvändiga åtgärderna, men osäkerheten i detta antagande är mycket stor. Bedömningen blir i
slutänden att arbetsmarknaden försvagas än mer i Euroområdet och att BNP där minskar
med cirka 0,5 procent år 2012 – vilket betyder att området går in i en recession. Det finns
egentligen ingenting som talar för att 2013 skall bli ett bättre år, men vi skattar trots allt en
viss tillväxt, blygsamma 0,2 procent.
Den globala BNP-tillväxten upprätthålls av en fortsatt god utveckling i tillväxtekonomierna
med Kina i spetsen. Den ekonomiska aktiviteten dämpas även i dessa länder kommande år,
och det är för övrigt en utveckling som redan påbörjats. Tillväxten i dessa länder blir dock
tillräckligt stark för att en recession i världsekonomin ska kunna undvikas. Vi bedömer att
den globala tillväxten växlar ned från 5,1 procent 2010, via cirka 4 procent 2011, till 3,3 procent 2012. För 2013 skattas tillväxten till cirka 3,5 procent.

BNP ökar med 1,5 procent 2012 och med 1,2 procent 2013
Den svenska ekonomin har varit inne i en stark period, men alla framåtblickande indikatorer
slår fast att den ekonomiska aktiviteten försvagas, dock från en hög nivå. Den svenska ekonomin påverkas snabbt av globala förändringar, i synnerhet i Europa dit cirka 70 procent av
exporten går.
Företagen ser framtiden an med allt sämre tillförsikt och hushållen tror att sämre tider nalkas. Deras förtroendeindikator ligger klart under det historiska genomsnittet vilket talar för
att hushållen fortsätter att hålla hårt i plånboken så länge utvecklingen är osäker. Det finns
också en ökad risk för att priserna på småhus och lägenheter sjunker under det närmaste året,
vilket då gröper ur hushållens förmögenhet ytterligare. Den väntade dämpningen av exporttillväxten leder till att företagen skjuter fram planerade investeringar och detsamma gäller för
bostäder. Det betyder att den starka investeringskonjunkturen mattas av, en utveckling som
redan påbörjats.
Sammantaget leder detta till att BNP-tillväxten blir mycket svag under de närmaste åren. En
potential för att få fart på BNP-tillväxten finns bland hushållen. Det är osäkert när de mer
tydligt kan komma att höja sin konsumtion men vi bedömer att detta sker 2013. Sparandet
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har legat högt under senare år och det finns ett betydande utrymme för konsumtionsökningar. De offentliga finanserna är starka även i utgångsläget och bedöms så förbli trots en viss
försvagning. Vi beräknar att BNP ökar med 4,5 procent 2011. För 2012 och 2013 beräknas
ökningen till 1,5 procent respektive 1,2 procent.

Nästan 25 000 färre sysselsatta 2013
Sysselsättningen började öka vid slutet av 2009 och har därefter stigit i god takt. Fram till och
med oktober har sysselsättningen ökat med cirka 170 000 personer. Drygt 60 procent av denna ökning har gått till storstadslänen. Merparten av dessa sysselsättningstillfällen har gått till
Stockholms och Västra Götalands län, medan ökningen varit svag i Skåne. Tas hänsyn till
storleken på den aktiva befolkningen har Skåne till och med uppvisat den sämsta utvecklingen i hela landet. Sysselsättningsutvecklingen har också varit stark i Uppsala, Halland, Kronoberg och Norrbotten. Förutom i Skåne har utvecklingen varit svag i Västerbotten, Östergötland, Södermanland och Västmanland. Den försvagning som sker på arbetsmarknaden under
kommande år bedöms bli tydligast i industritunga län, såsom Västmanland samt de småländska länen. Skåne fortsätter att påverkas av en svag utveckling i Danmark medan Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen.

Färre tillfälliga anställningar 2012
Antalet tillfälligt anställda har i det närmaste upphört att öka, och det sammanhänger med att
rekryteringarna har dämpats. Av de beräknade 1,35 miljoner rekryteringarna 2011 svarar tillfälligt anställda för nästan 75 procent. När sämre tider nalkas är det också färre som går från
tillfälliga anställningar till fasta anställningar, och det är en process som nu påbörjats. Många
går istället till arbetslöshet. Detta är en avspegling av att företagen strävar att anpassa sina
kostnader till efterfrågan på deras varor och tjänster. Arbetsgivarna ser noggrant över vilka av
vakanserna som skall återbesättas och de blir alltmer restriktiva till att förlänga tillfälliga anställningar. Användandet av bemanningsföretag är också en buffert. Detta innebär att det är
tillfälligt anställda som minskar i början av konjunkturförsvagningen, och att fast anställda
drabbas först lite senare, då via varsel om uppsägning. Det betyder att det främst är tillfälligt
anställda som står för sysselsättningsförsvagningen under loppet av 2012.

Männens och ungdomarnas sysselsättning minskar 2012
Männen svarade för hela sysselsättningsökningen när återhämtningen på arbetsmarknaden
inleddes under slutet av 2009. Kvinnornas sysselsättning började visserligen öka i början av
2010, men ökningen var svagare än för männen fram till och med hösten 2010, vilket ledde
till att skillnaden i sysselsättningsgrad blev rekordstor, drygt 5 procentenheter.
Under 2011 har kvinnornas sysselsättning ökat snabbare än männens. Denna utveckling har
inneburit att skillnaden i sysselsättningsgrad har pressats tillbaka till 4,4 procentenheter hösten 2011. Den könsmässiga skillnaden i sysselsättningsgrad är dock fortfarande ovanligt stor
då det historiska genomsnittet uppgår till 3,8 procentenheter.
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Under 2012 är det främst männens sysselsättning som bedöms minska medan nedgången för
kvinnorna blir tydligare först 2013, vilket sammanhänger med att flera kvinnodominerande
områden drabbas senare i konjunkturnedgången.
En grupp som tidigt drabbas när efterfrågan på arbetskraft viker är ungdomarna. Det sammanhänger med att ungdomar är på väg in på arbetsmarknaden och att många ungdomar
som är på arbetsmarknaden har tillfälliga anställningar. Även övriga åldrar drabbas undan för
undan av sysselsättningsnedgången, men de äldre (55-64 år) drabbas senare än andra grupper.

Sysselsättningsläget blir sämre för utomeuropeiskt födda
Liksom för ungdomarna påverkas utomeuropeiskt födda påtagligt när arbetsmarknaden viker, och anledningarna är desamma. Många utomeuropeiskt födda är nämligen på väg in på
arbetsmarknaden och många har tillfälliga anställningar. Det innebär att sysselsättningen
försvagas betydligt mer för utomeuropeiskt födda än för inrikes födda. Efter finanskrisen har
antalet sysselsatta ökat kraftigt för både inrikes födda och utomeuropeiskt födda, men ökningstakten har varit betydligt snabbare för utomeuropeiskt födda.
Sysselsättningsgraden har dock ökat mer för inrikes födda än för hela gruppen utrikes födda.
Det sammanhänger med minskat antal inrikes födda och ökat antal utrikes födda i den aktiva
befolkningen (16-64 år). Under 2011 års tre första kvartal uppgick sysselsättningsgraden i
genomsnitt till 78 procent för inrikes födda samt till 62 respektive 56 procent för utrikes födda och utomeuropeiskt födda. Det som håller nere sysselsättningsgraden för utomeuropeiskt
födda är en mycket svag sysselsättning för kvinnorna, 50 procent som genomsnitt för årets tre
första kvartal.

Uppgången av arbetskraften avtar
Utbudet av arbetskraft (arbetslösa plus sysselsatta) har ökat starkt under de senaste åren.
Detta är en följd av en stark utveckling på arbetsmarknaden och en god befolkningstillväxt i
aktiv ålder (16-64 år). Den starka befolkningstillväxten under senare år kan härledas till en
stor nettoinvandring. Framöver är det enbart utrikes födda som svarar för ökningen i aktiv
ålder medan antalet inrikes födda fortsätter att minska. Dock har invandringens sammansättning förändras från flyktinginvandring till att alltmera bestå av arbetskraftsinvandring.
Invandringen från vissa krisdrabbade länder inom EES-området bedöms fortsätta att öka i
massarbetslöshetens spår. Arbetskraften beräknas öka med 55 000 personer 2011, men ökningen reduceras till drygt 20 000 år 2012 och till cirka 5 000 år 2013.

Industrin drar ned på antalet sysselsatta
Industrin har varit inne i en stark konjunktur under det senaste året, men nu dämpas industrikonjunkturen stadigt. Det sammanhänger med försvagningen av den globala konjunkturen. Exportorderingången har försvagats markant men också orderingången från hemmamarknaden har sjunkit tydligt. Detta har fått till följd att industrins framtidstro dämpats kraftigt, vilket framkommer i bland annat Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Dessutom
ger alla andra framåtblickande indikatorer stöd för detta, bland annat ligger industrins konfi-
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densindikator långt under det historiska genomsnittet. Industrisysselsättningen har ökat under det senaste året men allt talar nu för att den åter kommer att minska. Sysselsättningen
beräknas öka med 11 000 personer 2011, men minska med 23 000 personer 2012.

Sysselsättningsökningen inom byggnadsverksamhet upphör
Byggkonjunkturen har försvagats, men får ändå betraktas som stark. Företagen bedömer
dock att byggkonjunkturen försvagas ytterligare under det kommande året. Det gäller dels
bostadsproduktionen dels den så kallade rot-sektorn. Den senare har i och för sig förstärkts
genom det så kallade rot-avdraget, men den effekten tycks ha börjat klinga av. Anläggningssektorn gynnas av förhållandevis stora offentliga investeringar i infrastruktur. Byggsektorn är
också ett område där rekryteringsproblemen varit stora, men de tycks ha dämpats under hösten 2011. De är ändå högre än i många andra näringsgrenar. Sysselsättningsökningen bedöms
komma att klinga av under de närmaste året. För 2011 beräknas sysselsättningen öka med
4 000 personer, men för 2012 ligger nivån tämligen oförändrad.

Sysselsättningsuppgången bromsar inom privat tjänstesektor
Efterfrågan på tjänster som tillhandahålls av den privata tjänstesektorn har ökat i god takt
under det senaste halvåret, men utfallet blev klart sämre än vad företagen räknade med våren
2011. Företagen har också blivit mer pessimistiska för det närmaste året jämfört med närmast
föregående undersökningar.
Bäst utveckling har företag som säljer tjänster till andra företag. Datakonsulterna har varit
inne i en god utveckling och de räknar med förhållandevis starkt 2012. Området finansiell
verksamhet och företagstjänster – exempelvis teknisk och ekonomisk rådgivning – har haft
en fortsatt positiv utveckling, och företagen räknar också med att de har ett hyggligt år framför sig. Detsamma gäller för bemanningsbranschen. Alla ovannämnda delar av privat tjänstesektor kommer dock att känna av lågkonjunkturen och det betyder att sysselsättningstillväxten dämpas påtagligt under 2012.
Handeln har haft en synnerligen svag försäljningsperiod, och området har blivit mer dystert
för framtiden, vilket särskilt gäller sällanköpshandeln. Handeln räknar också med färre anställda. Hotell- och restaurangnäringen har gått bra, men liksom för handeln blev försäljningsutvecklingen under det senaste halvåret en besvikelse och företagens optimism för det
kommande året har svalnat. Transportnäringen drabbas på bred front av den vikande konjunkturen, genom minskad transportering av industrivaror, en dämpad byggaktivitet samt en
svag privat konsumtion. Antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn som helhet beräknas trots detta öka med 36 000 personer år 2011. Ökningen reduceras sedan till 22 000
personer 2012.

En av fem sysselsatta i offentlig verksamhet finns i privat regi
För landets kommuner och landsting ser 2011 ut att bli ännu ett intäktsmässigt starkt år, men
ekonomin blir kärvare både 2012 och 2013. Det sammanhänger bland annat med att försvagningen av antalet arbetade timmar eroderar skatteunderlaget. Dessutom fasas det tillfälliga
konjunkturstödet till kommunsektorn ut.
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Kommunerna avser mot den bakgrunden att dra ned antalet anställda något under det kommande året. Stora nedskärningar planeras för gymnasieskolan på grund av vikande elevunderlag. En viss neddragning planeras också för grundskolan, men från och med 2012 upphör
elevunderlaget här att sjunka. Kommunerna räknar med en oförändrad omsorg för de äldre
och handikappade medan en fortsatt ökning av barnomsorgen planeras. De kommunala verksamheterna fortsätter under de kommande åren att i allt större utsträckning utföras av privat
huvudman medan verksamheter som drivs med kommunal huvudman minskar i omfattning.
Landstingen planerar att dra ned på verksamhetsområdet sjukhus och primärvård, vilket till
viss del sammanhänger med fortsatta överföringar till privat huvudman.
Under det tredje kvartalet 2011 var knappt 20 procent motsvarande 270 000 personer av dem
som arbetar inom offentliga verksamhetsområden anställda med privat huvudman, vilket var
en ökning med drygt 25 000 på ett år. Sysselsättningen inom offentlig tjänstesektor inklusive
privata huvudmän bedöms öka med 35 000 personer 2011 och med 12 000 personer 2012.

Utmaningarna är de största sedan början av 1990-talet
Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är redan stora och blir ännu större under åren
2012 och 2013. Sysselsättningsökningen vänds till en nedgång och fler blir arbetslösa, likaså
kommer personer tillhörande grupper med svag ställning på arbetsmarknaden att fortsätta
öka i arbetskraften.
Den ökade inströmningen till arbetsmarknaden av personer som har svårt att snabbt komma
ut i arbete innebär att den strukturella arbetslösheten blir ett växande problem. Den utgör
redan en betydligt större andel av arbetslösheten än den gjorde under första hälften av 00talet. Det stora antalet personer som tillhör grupper som har svårt att snabbt finna arbete
stiger ytterligare åren 2012 och 2013 och leder till att antalet når upp till en nivå som tillhör
de högsta någonsin i svensk arbetsmarknadshistoria.
Det totala antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) som ingick i någon av grupperna utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta, äldre
(55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning uppgick i oktober 2011 till
220 000. Dessa svarade för cirka 60 procent av de totalt inskrivna arbetslösa. Antalet inom
dessa grupper bedöms passera 260 000 vid slutet av år 2013, vilket i sådana fall innebär att
antalet personer i utsatta grupper mer än fördubblas inom en femårsperiod.

Uppgång av unga arbetslösa från utomeuropeiska länder
De grupper för vilka det totala antalet inskrivna arbetslösa ökat mest är utomeuropeiskt födda
och funktionsnedsatta.
Ett icke obetydligt antal av den arbetsföra befolkningen från länder utanför Europa hamnar i
arbetslöshet och många riskerar dessutom att aldrig komma in i arbetslivet. Sedan början av
år 2008 har antalet utomeuropeiskt födda som är inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd mer än fördubblats, till 86 000 personer (oktober 2011).
Bedömningen är att det totala antalet inskrivna arbetslösa från länder utanför Europa fortsätter att öka i hög takt och att antalet kan överstiga 110 000 vid slutet av år 2013. Uppgången
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drabbar båda könen och samtliga åldrar, men den besvärligaste arbetsmarknaden förutses för
ungdomar, i synnerhet för dem med kort utbildning.

Stor ökning av antalet inskrivna med funktionsnedsättning
Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har
ökat snabbare än de någonsin gjort i svensk arbetsmarknadshistoria.1 I slutet av oktober 2011
fanns 68 000 totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning och det är 30 000 fler än
år 2008. Dessutom fanns vid samma tid 106 000 inskrivna i andra sökandekategorier än arbetslösa eller program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen, vilket betyder att det totala
antalet inskrivna med funktionsnedsättning uppgick till 174 000 personer.
Det är två viktiga faktorer som ligger bakom den utveckling som skett på senare år. För det
första innebar konjunkturnedgången i samband med finanskrisen 2008/2009 rationaliseringar och nedskärningar som ledde till att en del funktionsnedsatta förlorade jobbet. En annan faktor som inverkat är att ett stort antal personer överförts från sjukförsäkringssystemet
(Försäkringskassan) till Arbetsförmedlingen för prövning av deras arbetsförmåga sedan början av år 2010.
Ökningen av antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning avtar något under
år 2012 men uppgången förstärks på nytt år 2013. Anledningen till inbromsningen 2012 är
främst att tillskottet av överförda från Försäkringskassan blir mindre. Samtidigt kommer
emellertid konjunkturläget och arbetskraftsefterfrågan att bli svagare vilket leder till att fler
funktionsnedsatta förblir arbetslösa och att en del förlorar jobbet och hamnar i arbetslöshet.
Den konjunkturmässiga påverkan på arbetsmarknadsläget för funktionsnedsatta sker normalt sett med viss tidsfördröjning genom varseltider och uppsägningstider, vilket innebär att
arbetslöshetsökningen blir tydligare år 2013. Bedömningen blir den att antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning passerar 80 000 under andra halvåret 2013.

Svag arbetsmarknad för personer med förgymnasial utbildning
En viktig faktor som inverkar på arbetslösas möjligheter att finna ett arbete är utbildningsnivån och det gäller oavsett kön, ålder och födelseland. Gymnasiekompetens är ett grundläggande krav vid de flesta rekryteringar och den utbildningsnivån är också ett krav vid vidareutbildningar av olika slag.
På en treårsperiod har antalet korttidsutbildade utan arbete nästan fördubblats, till att nu
uppgå till drygt 105 000 personer. Ungefär hälften av ökningen utgörs av utrikes födda. Under kommande två år kan antalet arbetslösa med kort utbildning öka till 125 000 personer.
Totalt har cirka 80 000 arbetstillfällen fallit bort på denna utbildningsnivå sedan år 2008, till
att omfatta cirka 560 000, vilket endast är 12 procent av hela sysselsättningen. En fortsatt
stor minskning av jobben på denna utbildningsnivå väntas under åren 2012 och 2013.

1

Här ingår både öppet arbetslösa, deltagare i program med aktivitetsstöd och inskrivna inom övriga sökandekategorier.
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Flera faktorer talar för fortsatt ökning av korttidsutbildade
Arbetsförmedlingen har under flera år mycket tydligt varnat för en utveckling där antalet arbetslösa med kort skolutbildning ökar. Det finns flera faktorer som talar för fortsatt hög arbetslöshet bland personer med kort utbildning, bland annat:
•

Tillskott av korttidsutbildade genom att en hög andel av dem som invandrar saknar gymnasieutbildning.

•

Tillskott av yngre genom att två av tio svenskfödda elever och fyra av tio med utländsk
härkomst i varje årskull inte når fullständiga betyg i gymnasieskolan.

•

Av dem som överförs från Försäkringskassan har 28 procent högst förgymnasial utbildning – 14 procent på arbetsmarknaden som helhet.

•

Fler med kort utbildning kommer att hamna i arbetslöshet genom rationaliseringar och
genom att många ur denna utbildningsgrupp har lösare anställningsförhållanden.

•

Allt färre arbetstillfällen med begränsade utbildningskrav där denna utbildningsgrupp
kan konkurrera om jobben, samtidigt som konkurrensen från andra utbildningsgrupper
ökar.

Ökat inslag av korttidsutbildade i åldrar under 35 år
En oroande utveckling är att andelen arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ökar betydligt i lägre åldersklasser, eller i åldrar under 35 år. Det visar sig att andelen arbetslösa med
kort utbildning i dessa åldrar ställt i relation till samtliga arbetslösa på den utbildningsnivån
har ökat från drygt 30 till drygt 40 procent sedan år 2007. Tendensen till åldersförskjutning
nedåt gäller bland både inrikes och utrikes födda. Det är en synnerligen bekymmersam utveckling att en högre andel i nya generationer som träder in på arbetsmarknaden inte har nått
upp till den utbildningsnivå som behövs för att etablera sig i arbetslivet.
Utvecklingen mot högre andelar med kort utbildning i lägre åldrar beror främst på två orsaker. Den ena är att en hög andel, ungefär 40 procent av ungdomar med utländsk härkomst
och cirka 20 procent bland inrikes födda, inte klarat sin skolgång. Andelen som inte klarat
grundskolan bland dem som kommit till Sverige sedan början av 2000-talet är mycket hög,
över 60 procent. Den andra orsaken är en fortsatt stor invandring där grupper av invandrade
saknar en grundläggande utbildning.

Bristen på arbetskraft avtar åren 2012 och 2013
Tillgången på arbetskraft har krympt betydligt under åren 2010 och 2011 inom många yrken.
Arbetskraftsläget inom olika yrken påverkas dessutom av att nivån på pensionsavgångarna
höjts och att det därigenom krävs en större påfyllnad av nya utbildade än vad som varit vanligt. En svagare konjunktur med lägre arbetskraftsefterfrågan kommer dock att medföra avtagande brist på arbetskraft inom de allra flesta bristyrken, vilket betyder att bristen på arbetskraft kommer att sjunka till en lägre nivå.
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Anledningen till fortsatt brist på arbetskraft är att utbildningsdimensioneringen är konstant
för låg inom flera utbildningar, vilket innebär att även om konjunkturen är svag så finns bristen till viss del kvar inom en del yrken. Inom följande yrkesområden väntas bristen kvarstå:
•

Yrken inom teknik och data

•

Vissa yrken inom byggnadsarbete samt anläggningsverksamhet

•

Vissa kvalificerade yrken inom industrin

•

Högskoleyrken inom hälso- och sjukvård

•

Vissa läraryrken

Tillgången på arbetskraft en nyckelfråga för framtiden
Tillgången på utbildad arbetskraft kommer, trots den nu sviktande konjunkturen och ökade
arbetslösheten, att bli en nyckelfråga för landet på sikt. För att sysselsättningen ska kunna
öka i god takt de kommande tio åren är det avgörande att denna fråga kan hanteras så att det
inte uppstår allvarliga biverkningar i ekonomin.
Den regionala kartan över arbetskraftstillgången har förändrats markant under de senaste
åren. Pågående förändringar med anledning av generationsväxlingen slår igenom mer och
mer i län utanför de tre storstadsregionerna. Det betyder att de demografiska förändringarna
krymper tillgången på arbetskraft inom allt fler yrken på de regionala arbetsmarknaderna. De
kommande två åren blir en andhämtningspaus då problemen med tillgången på arbetskraft
åtminstone tillfälligt lättar. Nästa konjunkturuppgång blir dock en stor utmaning i frågan om
arbetskraftstillgång och möjlig sysselsättningsökning på dessa regionala arbetsmarknader.
Det finns en risk när arbetslösheten ökar att detta problem kommer i bakgrunden, genom att
en hög arbetslöshet i sig upplevs som det dominerande problemet.

Bristen gav inte några större negativa effekter
Det har inte funnits några tecken i vår intervjuundersökning på att bristen på arbetskraft
inom vissa branscher och yrken har medfört något allmänt tryck uppåt på lönerna, utan det
har varit små skillnader i löneförändringar mellan bristföretag och företag som inte uppgett
brist på arbetskraft. Antalet platser där arbetsgivaren upplever brist på arbetssökande var
också begränsat hösten 2011 och nivån är låg jämfört med tidigare perioder med hög tillxäxt i
ekonomin. Det finns således inga tecken på att bristen på arbetskraft haft några skadliga biverkningar på ekonomin i stort i landet under år 2011. Däremot kan effekterna ha varit större
på lokala arbetsmarknader.

Fortsatt hög arbetslöshet inom en del yrken
Det primära matchningsproblemet på kort sikt, eller sett under prognosåren, blir istället ett
överskott inom en del yrken ställt i relation till efterfrågan på arbetskraft. Under svagare konjunkturperioder döljs således bilden av att det finns en bestående strukturarbetslöshet inom
ett antal yrken. Inom dessa yrken kommer arbetslösheten att öka betydligt under åren 2012
och 2013. Det handlar bland annat om vissa yrken inom industrin där utbildningskraven inte
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är så stora samt om en hel del övriga yrken inom till exempel service, administration och försäljning. Den gemensamma nämnaren är i de flesta fall låga utbildningskrav.
Valda indikatorer
Procentuell förändring
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BNP, till marknadspris

4,3

3,3

-0,6

-5,2

5,6

4,5

1,5

1,2

BNP, kalenderkorrigerat

4,5

3,5

-0,8

-5,1

5,4

4,5

1,9

1,2

Arbetade timmar

1,3

3,1

1,2

-2,9

2,5

1,3

-0,5

-1,6

Arbetade timmar, kalenderkorrigerat

1,9

3,4

0,7

-2,6

1,9

1,3

0,3

-1,6

Produktivitetstillväxt

2,6

0,1

-1,5

-2,2

3,5

3,2

1,6

2,8

KPIF, inflation, årsgenomsnitt

1,4

1,5

2,7

1,7

2,0

1,4

1,2

1,0

Timlön

3,1

3,3

4,3

3,4

2,6

2,8

3,0

3,0

Hushållens reala disp. inkomster

3,8

5,4

3,2

1,6

1,4

3,1

1,7

1,4

Privat konsumtion

2,7

3,7

0,0

-0,3

3,7

1,7

0,8

1,6

Sparkvot, inkl. avtalspension

6,6

8,8

11,2

12,9

10,6

11,3

12,0

11,7

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.
2

Nyckeltal

Tusental personer
Utfall

Förändring, tusental/procentenheter
Prognos

2008

2009

2010

Arbetskraft

4778

4782

4838

Sysselsatta

4484

4381

Arbetslösa

294

Procent av arbetskraft

2011

Utfall
2012

2013

2008

4893

4915

4920

42

4429

4520

4525

4500

401

409

373

390

6,1

8,4

8,4

7,6

Konjunkturprogram

87

127

185

Procent av arbetskraft

1,8

2,7

3,8

Prognos
2009

2010

2011

2012

2013

4

56

55

22

5

40

-103

49

91

5

-25

420

2

108

8

-36

17

30

7,9

8,5

0,0

2,2

0,1

-0,8

0,3

0,6

178

186

190

-1

40

58

-8

8

4

3,6

3,8

3,9

0,0

0,8

1,2

-0,2

0,1

0,1

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

2

Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. Samtliga grupper avser 16-64 år.
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Uppföljning av tidigare prognoser
Den återhämtning som karakteriserade arbetsmarknaden under 2010 och första halvåret
2011 har de senaste månaderna alltmer kommit av sig. Därmed kommer sysselsättningstillskottet under 2011 att bli något mindre än vi tidigare beräknat. I höstprognosen 2010 förutsågs en uppgång under 2011 med 65 000 personer, vilket i vårprognosen 2011 höjdes till hela
107 000 personer. Under intryck av den därefter allt långsammare sysselsättningsökningen
sänker vi i nu föreliggande prognos den prognostiserade ökningen till 91 000.
Den stora förändringen gäller emellertid utblicken mot 2012. Här räknade vi hösten 2010
med ett tillskott på 35 000 personer, vilket våren 2011 höjdes till 61 000. Båda dessa förutsägelser förefaller nu alltför optimistiska, och vi skriver nu ned ökningen till 5 000 personer. Att
det över huvud taget blir en ökning kan helt tillskrivas det stora överhänget från 2010.
Arbetskraftsdeltagandet förutsades i höstprognosen 2010 öka med 35 000 personer under
2011, och i vårprognosen 2011 angavs uppgången till 64 000. I årets höstprognos modifierar
vi detta tal till 55 000. När det gäller 2012 är förväntningarna nu också något nedjusterade,
från 25 000 respektive 27 000 till 22 000.
Även utvecklingen av arbetslösheten blir, på ett års sikt, sämre än vad som antagits i närmast
föregående prognos. Den relativa arbetslösheten för 2011 uppgavs hösten 2010 till 7,8 procent
av arbetskraften och våren 2011 till 7,5 procent, och nu räknar vi med en nivå på 7,6 procent.
För 2012 är motsvarande prognostal 7,5 procent, 6,7 procent och 7,9 procent.
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Internationell översikt
Nära recession i världsekonomin
Den globala ekonomin har tappat fart sedan sommaren 2011 och framtidsutsikterna har blivit
allt mer dystra. Bakom detta ligger utvecklingen i Förenta staterna, men framför allt utvecklingen i Eurozonen som blivit alltmer bekymmersam. Tillväxtländerna – bland annat flera
sydostasiatiska länder – fortsätter att agera lokomotiv för världsekonomin, även om den ekonomsiska tillväxten också växlar ned i dessa länder. Detta betyder att världsekonomin med
nöd och näppe kan undvika att gå in i en recession.3 Vi bedömer att den globala ekonomin
växer med 3,3 procent 2012 och cirka 3,5 procent 2013. Det kan jämföras med 5,1 procent
2010 och cirka 4 procent 2011. Världshandeln försvagas därmed påtagligt vilket kommer att
drabba svensk export. År 2010 ökade världshandeln med starka 12,8 procent4 (i volym) och
ökningen bedöms nu falla till cirka 4 procent 2012.
Global BNP-tillväxt

7

Procent

Prognos för 2011-2013
heldragen linje = historiskt genomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI

Under våren 2011 var alla lagda prognoser förhållandevis optimistiska för de kommande åren,
detta trots att dagens obalansproblem i Förenta staterna och inom Eurozonen var kända. Det
som hände under sommaren var att marknadens misstro mot att politiken skulle klara av att
hantera dessa obalansproblem ökade påtagligt. Denna misstro har förstärkts under hösten.
Detta har fått till följd att både hushållens och företagens framtidstro blivit allt dystrare.

Dystra hushåll i Förenta staterna
Statistiken för ekonomin i Förenta staterna har överraskat positivt under hösten. Under tredje kvartalet ökade BNP med 2,0 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt. Det som
överraskade var att det var privat konsumtion som låg bakom ökningen, detta trots att hus-

Enligt IMF:s definition går världsekonomin in i en recension när globala BNP-tillväxten blir lägre än 3 procent. Befolkningstillväxten är ungefär 3 procent och då krävs en lika stor tillväxt i BNP för att världsmedborgarnas välfärd skall vara oförändrad.
4 Enligt IMF, World Economic Outlook, September 2011.
3
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hållsförtroendet är nedpressat till en historiskt sett låg nivå samt en svag inkomstutveckling.
Detta betyder också att hushållen drog ned på sparandet rejält under tredje kvartalet, ett beteende som tycks ha fortsatt under oktober 2011. Det finns dock mycket som talar för att denna ökning av privat konsumtion endast är temporär. Bakom denna bedömning ligger ett fortsatt mycket dystert stämningsläge hos hushållen, en svag inkomstutveckling, nedpressade
fastighetspriser och en svajig börs, vilket talar för en klen privat konsumtion under de närmaste åren. Inköpschefsindex för både industrin och den privata tjänstesektorn indikerar
dock en fortsatt hygglig tillväxt i ekonomin under fjärde kvartalet.
Hushållens förväntningar för den ekonomiska situationen
i USA (Michigan index)
120

Heldragen linje = historiskt genomsnitt
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Till de positiva nyheterna hör också att företagens investeringar i maskiner och mjukvara
ökar i hygglig takt, bland annat beroende på ett stort behov av ersättningsinvesteringar. Det
finns även signaler om att bostadsinvesteringarna har ökat, i synnerhet för enfamiljshus, trots
att bostadsmarknaden förblivit nedtryckt. Den amerikanska exportindustrin påverkas dock av
en försvagad världshandel. Till detta skall läggas stora obalansproblem i ekonomin, det vill
säga fortsatt stort budgetunderskot (drygt 9 procent av BNP), en statsskuld på cirka 100 procent av BNP samt fortsatt stora underskott i handelsbalansen. Den amerikanska regeringen
har lagt en plan för att få ned budgetunderskottet och att på sikt reducera statsskulden. Det
finns en stor osäkerhet kring olika politiska beslut i kongressen, men om inget beslut fattas
sjösätts besparingsprogram automatiskt 2013. Dessutom bevaras nollräntepolitiken åtminstone till och med mitten av 2013.

Arbetsmarknaden förblir svag
Den amerikanska arbetsmarknaden har utvecklats svagt. Sysselsättningen har ökat något,
men inte tillräckligt kontra befolkningstillväxten. Det har fått till följd att sysselsättningsgraden försvagats undan för undan. Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå, cirka 9 procent. Vidare har den genomsnittliga arbetslöshetstiden ökat kraftigt, och nått historiskt höga
nivåer, cirka 40 veckor. Detta kan jämföras med det historiska genomsnittet på drygt 14 veck-
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or.5 En förklaring till att arbetslöshetstiderna ökat kan vara att det är vanligt att bolånen är
större än värdet på husen, vilket motverkar den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden.
Det mesta talar också för att arbetsmarknaden förblir svag och vi bedömer att arbetslösheten
kan komma att öka något under 2012. En mindre nedgång är dock trolig under 2013. Sammantaget betyder detta att BNP-tillväxten bedöms komma att bli svag i Förenta Stattena.
BNP beräknas öka med 1,7 procent 2011, vilket kan jämföras med 3 procent 2010. BNPtillväxten bedöms sedan växla ned till 1,6 procent 2012. En viss återhämtning är trolig 2013
och BNP-ökningen skattas då till drygt 2 procent.

Arbetslöshetstid, USA
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Tillväxten bromsar in i Kina
Aktiviteten i den kinesiska ekonomin har bromsat in på en hög nivå. BNP ökade med 9,7 procent under första kvartalet och ökningen dämpades till 9,1 procent under tredje kvartalet
2011. Framåtblickande indikatorer såsom inköpschefsindex (PMI) indikerar att tillväxten
fortsätter att mattas under fjärde kvartalet. BNP beräknar öka med 9,3 procent 2011 jämfört
med 10,3 procent 2010. För åren 2012 och 2013 bedöms BNP-tillväxten komma att uppgå till
8,8 respektive 8,5. Bakom tillväxten ligger en fortsatt stark investeringskonjunktur och en
god privat konsumtion.
Japans ekonomi drabbades hårt av jordbävningen och kärnkraftsolyckan och BNP föll tillbaka
kraftigt. Effekten av katastroferna har nu ebbat ut men trots allt minskar BNP med cirka 0,5
procent 2011. Återuppbyggnaden kommer att driva upp den inhemska efterfrågan påtagligt
2012 medan exporten dämpas på grund av lägre aktivitet i världsekonomin. BNP beräknas
öka med cirka 2 procent 2012 men ökningen faller tillbaka något 2013.

5

Det historiska genomsnittet är beräknat på perioden januari 1948 till oktober 2011.
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Eurozonen vandrar ånyo in i recessionen
Den djupa krisen i Eurozonen har förvärrats under hösten och mycket talar nu för att en recession står för dörren. De framåtblickande indikatorerna har försvagats påtagligt under hösten och det gäller för samliga länder i Euroområdet. Både hushåll och företag har blivit allt
dystrare för den ekonomiska utvecklingen framöver och i flera länder signalerar indikatorerna om en minskad tillväxt. Problemen är dessutom många. Handelsbalansen visar ett litet
underskott för Eurozonen sammantaget men skillnaderna inom området är stora. Tyskland
uppvisar stort överskott medan flera av övriga medlemsländer har stora underskott. Detta är
en avspegling av en svag konkurrenskraft, vilken behöver återställas. En tänkbar utväg är
interndevalveringar, det vill säga lönesänkningar. Detta är dock ingen lätt väg och den är ofta
inte realistisk. Exempelvis har arbetskostnaderna fortsatt att öka i Spanien och Italien medan
de fallit tillbaka i Irland.6 Till detta kommer stora budgetunderskott och snabbt ökande statsskulder. Detta har synliggjorts i främst Grekland, Portugal och Italien. Vidare anses banksystemet vara bräckligare än i Förenta staterna och bankernas likviditetsproblem riskerar att
skada tillväxten.7 Bankerna har skärpt kreditvillkoren och det riskerar att slå mot både företagsinvesteringarna och hushållens konsumtion.
EU-indikator för Eurozonen
januari 1985 - november 2011
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Italien oroar marknaden
Den grekiska krisen har lagt mörka moln över världen under ganska lång tid, men den finansiella marknadens oro ökade markant när de italienska problemen kom upp till ytan. Det
sammanhänger med att Italien är en mycket större ekonomi och landet står för 17 procent av
Eurozonens BNP. Den Europeiska Kommissionen ger en förhållandevis dyster prognos för
området. Den trycker också på att budgetsaneringsåtgärder snabbt måste sättas i sjön. Detta
leder till stora påfrestningar för befolkningarna genom minskade transfereringar, reformering
av pensionssystem, höjda skatter med mera. Det finns också en stor skepsis mot att de poli6
7

SEB, Nordic Outlook, november 2011.
SEB, Nordic Outlook, november 2011.
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tiska systemen kommer att klara av denna operation, vilket verkar räntehöjande. Den restriktiva finanspolitik som kommer att implementeras leder till att tillväxtkraften trycks tillbaka.
Den ökade arbetslöshet som följer i spåren av denna politik leder till att skatteunderlaget eroderas ytterligare, och det riskerar i sin tur att leda till nya besparingsprogram. Enligt vår bedömning talar mycket för att den ekonomiska aktiviteten blir svag under lång tid framöver.

Ökad arbetslöshet
Den restriktiva finanspolitiken sjösätts under en period då arbetslösheten är mycket hög.
Inom Eurozonen har arbetslösheten legat kring 10 procent sedan hösten 2009, det finns dock
en tydlig tendens till ökning under hösten 2011 och arbetslösheten uppgick till 10,3 procent i
oktober 2011. För hela EU-området har arbetslösheten legat något lägre, 9,8 procent i oktober
2011. Skillnaderna i arbetslöshetsnivå är dock mycket stora mellan Euroländerna. Arbetslösheten har stigit kraftigt i exempelvis Spanien, från 8 procent sommaren 2007 till 22,8 procent
i oktober 2011. I Grekland har arbetslösheten stigit från 7,5 procent sommaren 2008 till 18,3
procent i oktober 2011. Å andra sidan har arbetslösheten sjunkit kraftigt i Tyskland, till 5,5
procent i oktober 2011. Detta var den lägsta arbetslöshetsnivån sedan början av 1990-talet. De
finanspolitiska åtstramningarna leder till att arbetslösheten i Eurozonen stiger undan för undan under åren 2012 och 2013 och uppgår till cirka 12 procent 2013.8
Det bekymmersamma är att strukturarbetslösheten är hög, cirka 8,5 procent enligt beräkningar från OECD. Detta illustreras av att långtidsarbetslösheten är hög inom området. Den
höga arbetslösheten slår särskilt hårt mot ungdomarna. Ungdomsarbetslösheten uppgick till
21,4 procent i oktober 2011 i Euroområdet och till nästan 49 procent i Spanien. Det finns en
stor risk att arbetslöshetschocken i många Euroländer leder till att strukturarbetslösheten
ökar och allt talar för en stadigt stigande ungdomsarbetslöshet. Under de kommande åren
bedöms sysselsättningen komma att minska, vilket eroderar skattebasen och försvårar budgetsaneringsarbetet. Detta sammantaget leder till att vi bedömer att BNP-tillväxten faller från
1,5 procent 2011 till -0,5 procent 2012. Under 2013 skattas BNP-tillväxten till blygsamma 0,2
procent.

Svåra tider i Storbritannien
Den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien har dämpats under loppet av 2011 och utsikterna för de kommande åren har försämrats. Det sammanhänger med en svag utveckling av
den inhemska efterfrågan, i synnerhet privat konsumtion, vilket kan kopplas till den pågående budgetsaneringen. Den svagare omvärldsbilden har lett till nedskruvade exportmöjligheter. Det svaga pundet ger dock draghjälp för exporten. Hushållen och företagen har också en
förhållandevis dyster framtidstro. Samtidigt har arbetsmarknaden försvagats stadigt och arbetslösheten har ökat från 7,7 procent våren 2011 till 8,3 procent i augusti 2011. Arbetslösheten bedöms öka till 8.7 procent 2012 och ligga kvar på den nivån 2013. BNP-tillväxten bedöms bli svag 2012, 0,5 procent. En viss återhämtning är möjlig 2013 via främst en förstärkning av den inhemska efterfrågan, och BNP-tillväxten skattas då till cirka 1,5 procent.

8

Följande jämförelser av sysselsättning och arbetslöshet avser säsongrensade värden.
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Finanspolitiken blir mer expansiv i Danmark
Den danska ekonomin har gått trögt under de senaste åren och återhämtningen har saktat in
2011. Det som tryckt tillbaka den danska ekonomin är både en svag privat konsumtion och en
klen investeringskonjunktur. Utsikterna för 2012 och 2013 talar för att den tillbakapressade
inhemska efterfrågan åter ökar genom att finanspolitiken byter inriktning och blir expansiv,
men exporten drabbas av konjunkturförsvagningen i EU-området. Arbetsmarknaden har försvagats, sysselsättningen har minskat och arbetslösheten ökat, från 3,1 procent i juni 2008 till
7,7 procent i oktober 2011. Det mesta talar för en viss ökning av arbetslösheten under det
kommande året. BNP ökade med 1,7 procent 2010 och ökningen beräknas till 1,2 procent
2011. För 2012 skattas ökningen till cirka 1 procent och för 2013 till knappt 1,5 procent.
Arbetslösheten i de nordiska länderna
januari 1989 - oktober 2011
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Stark norsk ekonomi
Även den norska ekonomin påverkas av den ekonomiska krisen i Euroområdet, men till viss
del neutraliseras de negativa effekterna av stark investeringstillväxt i oljesektorn. Till detta
kommer att Norge har mycket goda möjligheter att genomföra en ekonomisk-politisk stimulans om den internationella konjunkturnedgången blir djupare än väntat. De framåtblickande
indikatorerna pekar på en lugnare aktivitet i industrisektorn. Den privata konsumtionen har
dämpats, men samtidigt fortsätter hushållens realinkomster att öka i god takt och till detta
skall läggas att sparkvoten ligger på en hög nivå, vilket ger möjligheter till en förstärkning av
privat konsumtion 2012. Den norska arbetsmarknaden är mycket stark och sysselsättningen
ökar. Arbetslösheten är nedpressad och uppgick till 3,2 procent i augusti 2011. De goda fundamenta talar för att norsk ekonomi växer med 1,7 procent 2011 och ökningen 2012 kan bedömas till drygt 2 procent. Arbetslösheten förblir låg under de kommande åren.
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Ekonomin försvagas i Finland
Finlands ekonomi har varit inne i en tydlig återhämtningsfas, men den försvagning som skett
i omvärlden har påverkat landet eftersom exportberoendet är stort. Tillväxttakten har bromsat in och det är en utveckling som fortsätter under åtminstone det närmaste året. BNPtillväxten bedöms till cirka 1 procent 2012 och till cirka 1,5 procent 2013. Detta kan jämföras
med den beräknade BNP-tillväxten 2011 på cirka 3 procent. De framåtblickande indikatorerna har försvagats för tillverkningsindustrin och byggnadsverksamheten, men även aktiviteten
i den privata tjänstesektorn tycks ha mattats. Konsumentförtroendet har försvagats vilket
tyder på att den förhållandevis goda privata konsumtionen mattas av framöver. Arbetslösheten har backat från 8,8 procent vid slutet av 2009 till 7,8 procent i oktober 2011. Vi bedömer
att arbetslösheten ökar under 2012 och en bit in på 2013.
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Finansiella marknader
Penningpolitiken åter mer expansiv
Fjolårets återhämtning i världsekonomin fick ett abrupt slut under sommaren i år när vidden
av den statsfinansiella krisen i euroområdet blev allt tydligare. Nu visar även de länder som
tidigare utmärkte sig med stigande ekonomisk aktivitet en allt lägre tillväxttakt. Fortfarande
är dock spännvidden mycket stor mellan länder med bättre utgångsläge och de länder som
brottas med mer omfattande inhemska problem.
Ett gemensamt hot är dock borta ur bilden. De tidigare farhågorna om stigande priser övergår
nu i en betydligt mer balanserad inflationsutveckling. Med en svagare tillväxt och ett minskat
resursutnyttjande minskar hoten mot prisstabiliteten – inte minst genom fallande efterfrågan
på energi och råvaror. Detta gör därmed vägvalen för världens centralbanker lättare. Fokus
blir nu att fortsätta stödja den ekonomiska utvecklingen genom en allt mer expansiv penningpolitik, men många länder har mer eller mindre förbrukat räntevapnet. Detta leder till att
inslagen av okonventionell karaktär i den ekonomiska politiken, en resa som redan inletts i
delar av vår omvärld.
Styrräntor i USA, Euroområdet och Sverige
januari 2000 - november 2011
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Amerikanska centralbanken markerar fortsatt låga räntor
Sedan i våras har den amerikanska ekonomin fortsatt att gå trögt. Dock har ljusglimtarna blir
fler men tempot är fortfarande svagt och den amerikanska centralbanken (FED) noterar att
utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att vara en besvikelse. Däremot har prisutvecklingen åter växlat ned, vilket sammanhänger med fallande råvaru- och energipriser. Också på
längre sikt väntas hoten mot prisstabiliteten vara små.
FED bedömer att den amerikanska ekonomin kommer att återhämta sig gradvis, men man
anger samtidigt att man kommer att fortsätta sina okonventionella insatser för att aktivt stödja denna process. FED har bedrivit en mycket expansiv penningpolitik med en ränta nära noll
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ända sedan slutet av 20089, och man har under hösten i år upprepat budskapet att styrräntan
kommer att vara fortsatt mycket låg till åtminstone mitten av 2013.

ECB sänker igen
Under våren och sommaren genomförde den europeiska centralbanken (ECB) två höjningar
av sin styrränta på vardera 25 punkter. Efter nästan två år av oförändrad ränta inleddes därmed successivt resan mot en mer normal penningpolitik. Dessa höjningar motiverades med
att hotet mot prisstabiliteten ökat, något man är oerhört vaksam mot. I takt med att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen tilltagit – inte minst bland eurosamarbetets sydliga
medlemsländer – och att prisutvecklingen framöver bedöms komma att växla ned, har dock
ECB omprövat sin hållning. Banken sänkte därför sin styrränta med 25 punkter i början av
november till den nuvarande nivån 1,25 procent.
Också ECB:s nya ledning understryker att osäkerheten om den kommande utvecklingen är
mycket hög och att den ekonomiska aktiviteten i området ser ut att utvecklas mycket svagt
framöver. Man är vidare fortsatt bekymrad över stabiliteten i banksystemet i området och de
konsekvenser detta kan medföra för möjligheterna till krediter för företag och hushåll. Vid
sidan av den åter något mer expansiva penningpolitik banken nu bedriver betonar man även
behovet av ytterligare reformer och skuldsanering bland samarbetets medlemmar.
Även om hotet mot prisstabiliteten ser ut att klinga av kommer ECB även framgent att behöva
hantera mycket stora skillnader inom euroområdet avseende såväl statsfinansiella förhållanden som arbetslöshet och tillväxttakt. För att fortsätta stödja utvecklingen bedömer vi att
banken kommer att sänka räntan med ytterligare 25 punkter i samband med sitt möte i december. ECB kommer även att fortsätta sina kompletterande likviditetsstödjande insatser och
köp av obligationer.

Riksbanken sänker under 2012
Efter att ha höjt styrräntan med 25 punkter vardera vid sammanlagt sju tillfällen sedan ifjol
sommar har Riksbanken under hösten i år övergått till en mer avvaktande hållning och därmed bibehållit den nuvarande nivån på 2,0 procent. Styrräntan nådde som lägst 0,25 procent
efter att i rask takt ha sänkts ifrån 4,75 procent vilket var den nivå som rådde under inledningen på hösten 2008.
Sedan i somras har Riksbanken även successivt sänkt sina egna prognoser – den så kallade
räntebanan. I sin senaste bedömning anger banken att styrräntan kommer att förbli oförändrad en bit in på nästa år. Vid slutet av 2012 räknar man dock fortfarande med en något högre
ränta än i dagsläget. Bankens gradvisa kursändring är i linje med dess tidigare agerande. I
takt med att både arbetsmarknaden och den ekonomiska aktiviteten fortsätter att bromsa in
samt att även det underliggande inflationstrycket och resursutnyttjandet fortsätter att minska
är det därför rimligt att anta att man framöver kommer att genomföra ytterligare revideringar
av sina prognoser. Att ECB redan sänkt sin ränta och att vår egen undersökning inte längre
visar på stigande rekryteringsproblem på arbetsmarknaden talar också för att Riksbanken
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FED anger intervallet 0-0,25 procent som sin nuvarande styrränta.
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kommer att övergå till en mer expansiv penningpolitik framöver. Enligt vår bedömning
kommer Riksbanken att fortsätta justera sina prognoser i samband med sitt möte i december
för att sedan sänka styrräntan vid sitt möte i februari, detta i linje med bankens princip att
endast ta ett steg i taget. I juli 2012 väntas styrräntan sedan ha nått 1,25 procent.

Internationell oro påverkar både marknadsräntor…
I och med att allt mer fokus riktats mot skuldproblemen i de sydeuropeiska länderna har både
svenska och vissa internationella statsobligationsräntor fallit tillbaka relativt kraftigt sedan i
våras och de befinner sig nu på mycket låga nivåer, detta efter att ha stigit relativt kraftigt
under andra halvåret i fjol. Allra mest har räntor för obligationer med längre löptider fallit
och de svenska 10-åriga obligationsräntorna är nu lägre än de tyska motsvarigheterna. Samtidigt skiljer sig den internationella bilden åt och för flera sydeuropeiska länder har obligationsräntorna istället stigit mycket kraftigt sedan i våras – trots omfattande stödköp från
ECB.
I takt med att allt mer uppmärksamhet riktats mot de internationella tillväxtutsikterna har
även efterfrågan på svenska obligationer ökat, vilket är ytterligare en orsak till det kraftiga
fallet för svenska obligationsräntor. Detta bottnar i sin tur i de stabila svenska offentliga finanserna och en relativt sett starkare konjunkturutveckling.
Också bolåneinstitutens officiella räntenivåer har fallit tillbaka något sedan i våras, även om
utvecklingen åter varit uppåtriktad under hösten. Ett undantag är bostadslån med korta bindningstider10 vilka fortsatt att stiga successivt även under 2011, vilket dels sammanhänger med
Riksbankens tidigare styrräntehöjningar dels är en effekt av förändrade krav på bankerna
avseende eget kapital och ökad likviditet. Mot bakgrund av de räntesänkningar vi räknar med
att Riksbanken kommer att genomföra under nästa år bedömer vi dock att de kortare marknadsräntorna åter kommer att sjunka medan obligationsräntorna kommer att vandra uppåt
något.

…och växelkurser
Efter att ha förstärkts kraftigt under fjolåret avstannade den tidigare kronförstärkningen under första halvåret i år. I takt med att osäkerheten om den internationella utvecklingen ökat
har kronan därefter försvagats under sommaren och hösten, och då främst mot den amerikanska dollarn. Den senaste tidens utveckling är dock betydligt måttligare än den avsevärt
mer markerade försvagning som följde i spåren på den finansiella krisen hösten 2008.11 Att
inte kronan tappat mer i värde under den senaste tidens mycket omfattande turbulens förklaras främst av de starka svenska offentliga finanserna men även av Riksbankens tidigare räntehöjningar.

10
11

Med kortare bindningstider avses här bindningstider på tre månader.
Jämfört med det handelsvägda växelkursindexet TCW.
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Kronans växelkurser
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Svensk ekonomi
Bedömningen av svensk ekonomi och arbetsmarknad för 2012 och 2013 bygger på följande
antaganden:
1. Att den globala ekonomin växer med 3,3 procent 2012 och med cirka 3,5 procent 2013.
2. Att krisen i Eurozonen kan hanteras inom den ekonomiska politiken.
3. Att kronan apprecieras, vilket gäller för senare delen av prognosperioden.
4. Att råvarupriserna sjunker något.
5. Att Riksbanken har sänkt sin styrränta till 1,25 i juli 2012.
6. Att löneökningarna uppgår till cirka 3 procent 2012 och 2013.

Tillväxten tappar fart
Den svenska ekonomin har utvecklats förhållandevis starkt under årets tre första kvartal, och
under tredje kvartalet steg till och med tempot i tillväxten. Detta sammanhängde med att
varuexporten fortsatte att öka i god takt medan importen försvagades. Däremot försvagades
privat konsumtion, och investeringarna växte långsammare än tidigare. Den så kallade barometerindikatorn12 har försvagats kraftigt och signalerar en tillväxt som är lägre än normalt,
vilket talar för att BNP-tillväxten bromsar in under fjärde kvartalet 2011. Bakom försvagningen av de framåtblickande indikatorerna ligger en påtagligt försvagad framtidstro hos både
hushåll och företag, vilket står i god samklang med försvagningen av den globala konjunkturen. Detta talar för att exporten kommer att mattas av inom en snar framtid. Hushållens
dämpade framtidstro leder till att de fortsätter att hålla tillbaka konsumtionen till förmån för
ökat sparande.
Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning av knappt 12 500 arbetsställen13 visar att
företagens starka framtidstro våren 2011 blev en stor besvikelse. Dessutom har företagarnas
framtidstro naggats rejält i kanten. De tror nu på en betydligt svagare ökning av efterfrågan
på varor och tjänster jämfört med föregående undersökningar. Vidare har deras rekryteringsplaner för de närmaste åren blivit försiktigare, men de får ändå betraktas som optimistiska.
Företagen räknar med att antalet anställda kommer att vara fler i september/oktober 2012 än
under motsvarande månader 2011. Med tanke på den svaga Europakonjunktur som skisseras
i denna prognos har vi valt att justera ned resultatet. Vi gör bedömningen att antalet anställda
kommer att vara färre ett år framåt i tiden, men också på två års sikt. Både kommuner och
landsting planerar för färre anställda under de kommande åren, vilket innebär att sysselsättningen minskar undan för undan under de kommande åren. Det är dock värt att påpeka att de
ekonomiska fundamenta är starkare i Sverige än i flertalet andra europeiska länder: starka
offentliga finanser, goda företagsvinster, en god inkomstutveckling för hushållen samt en
högre sysselsättningsgrad än alla andra EU-länder.14

Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet.
Avser hela intervjuundersökningen, dvs. både det stratifierade urvalet och tilläggsurvalen.
14 Avser kvartal 2 år 2011 för åldersgruppen 20-64 år.
12
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BNP ökar med 1,5 procent 2012
BNP ökade mycket kraftigt 2010, med 5,6 procent, vilket skall sättas i relation till att BNP föll
med 5,2 procent 2009. Under 2011 har BNP-tillväxten fortsatt att utvecklas i god takt men
jämfört med 2010 har det skett en tydlig inbromsning. Dock ökade BNP överraskande starkt
under tredje kvartalet, enligt mycket preliminära siffror från Nationalräkenskaperna. Mellan
andra och tredje kvartalet 2011 uppgick ökningen till 1,6 procent säsongrensat, vilket kan
jämföras med 1,0 procent mellan första och andra kvartalet. Bakom ökningen låg en mycket
starkt bidrag från exportnettot. Detta betyder att BNP beräknas öka med starka 4,5 procent
mellan 2010 och 2011. Under loppet av 2012 bedöms BNP endast komma att öka marginellt,
men på grund av ett stort överhäng från 2011 beräknas BNP för helåret 2012 komma att öka
med 1,5 procent. Vi räknar sedan att det sker en svag återhämtning i delar av svensk ekonomi
under 2013, men trots detta ökar BNP med svaga 1,2 procent.
BNP-tillväxt i Sverige
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Både arbetade timmar och produktiviteten försvagas 2012
Under 2010 bidrog både en kraftig ökning av arbetade timmar och en god produktivitetstillväxt till den goda BNP-tillväxten. Under 2011 har dock medelarbetstiden minskat, enligt Nationalräkenskaperna, och beräknas öka med endast 1,3 procent, vilket betyder att produktivitetstillväxten förblev god och uppgick till 3,2 procent.15
Under 2012 försvagas både antalet arbetade timmar och produktiviteten. Antalet arbetade
timmar bedöms minska med 0,5 procent vilket betyder att produktivitetstillväxten dämpas
till 1,6 procent. Försvagningen av produktiviteten sammanhänger med att det tar tid för arbetsgivarna att anpassa antalet anställda till efterfrågeläget. Det som också håller tillbaka
produktiviteten är att det framför allt är produktivitetssvaga områden som fortsätter att öka
antalet arbetade timmar, även om ökningstakten dämpas. Det gäller framför allt delar av den
privata tjänstesektorn och den offentliga tjänstesektorn, vilka dras in senare i konjunkturcykeln.
Under 2013 finns goda förutsättningar att produktivitetstillväxten förstärks, vilket sammanhänger med att arbetsgivarna anpassat arbetsstyrkorna till efterfrågan på varor och tjänster.
Däremot förblir utvecklingen av arbetade timmar svag, även om en viss ökning är trolig loppet av året. Den så kallade BNP-produktiviteten beräknas öka med 2,8 procent 2013, vilket
betyder att antalet arbetade timmar minskar med 1,6 procent, vilket innebär en tydlig minskning av medelarbetstiden under prognosperioden.
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Företagens optimism har svalnat
Den dämpning av BNP-tillväxten som bedöms i denna prognos bygger bland annat på svaren
från Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning. Undersökningen visade att efterfrågan på företagens varor och tjänster ökat mellan våren 2011 och hösten 2011, men att ökningen blev påtagligt svagare än vad företagen bedömde våren 2011. Besvikelsen över efterfråge-

15

Observera att BNP-produktiviteten är uträknad i kalenderkorrigerade värden.
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utvecklingen var stor i samtliga undersökta näringsgrenar, bäst överensstämmelse återfanns
hos företag inom områdena undervisning samt vård och omsorg. Till skillnad mot föregående
undersökningar har företagens framtidstro för det kommande året skruvats ned väsentligt.
Det gäller nästan samtliga undersökta näringsgrenar16, undantaget är företag inom områdena
undervisning samt vård och omsorg. Dessa företag tror till och med att efterfrågan på deras
tjänster ökar än mer än vad man trodde våren 2011. Tillverkningsindustrin är det område där
företagen kalkylerar med den största efterfrågedämpningen jämfört med övriga undersökta
näringsgrenar.
Arbetsförmedlingens undersökning står också i god samklang med Konjunkturinstitutets
barometerundersökningar men också med inköpschefsindex för industrin och den privata
tjänstesektorn. Det betyder att undersökningen indikerar en påtaglig försvagning av industrikonjunkturen – vilket kan kopplas samman med en försvagad internationell konjunktur –
men också en lugnare utveckling för tjänstesektorerna. Undersökningen tyder också på att
byggkonjunkturen backar från en förhållandevis hög nivå. Tolkningen av resultatet är att
uppgången i den svenska ekonomin skruvas ned undan för undan, och att detta omfattar hela
näringslivet men att försvagningen blir tydligast för industrin.
Andel av arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito minskning
Senaste 6 månaderna

Kommande 6 månaderna

6-12 månader framöver

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

Byggnadsverksamhet

47

28

28

28

63

1

51

49

14

Industri

47

42

24

41

53

5

49

50

19

56

51

37

46

57

6

52

54

20

därav verkstadsindustri
Handel

42

37

22

52

57

23

58

57

33

Transport

38

36

23

37

44

7

45

43

13

Hotell och
restaurang samt
personl och kulturella tjänster

33

24

22

37

52

27

47

50

38

43

50

37

54

57

34

58

59

38

samhet, företagstjänster

39

43

31

52

53

27

60

55

34

Totalt

41

38

26

44

54

18

52

52

28

Information och
kommunikation
Finansiell verk-

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

Andelen arbetsgivare som uppger ökning minus andelen som uppger minskning av efterfrågan på varor och tjänster uppgår till 18 procent för det närmaste halvåret och till 28 procent

16

Byggnadsverksamhet, industri och privata tjänster.
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för halvåret därpå. Det betyder att företagen i intervjuundersökningen uppvisar en påtagligt
svagare framtidstro jämfört med föregående undersökningar. Motsvarande andelar i undersökningen våren 2011 var 54 respektive 52. Företagens framtidstro är dock starkare än vid
den finansiella krisen som påbörjades fjärde kvartalet 2008 men den är å andra sidan svagare
än vid IT-krisen vid millenniumskiftet.

Även de mindre företagen är dystrare
Även de mindre företagen (2-4 anställda) har blivit dystrare för framtiden, och bilden överensstämmer med stämningsläget hos de större företagen. Utfallet jämfört med vad de små
företagen trodde våren 2011 blev en stor besvikelse. Andelen arbetsgivare som uppger ökning
minus andelen som uppger minskning av efterfrågan på varor och tjänster uppgår till 18 för
det närmaste halvåret och till 28 för halvåret därpå. Dessa tal kan jämföras med 49 respektive
45 våren 2011.

Återhållsamma kommuner
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av den kommunala sektorn ger bilden av en fortsatt stor försiktighet när det gäller den kommunala verksamheten. Både primärkommunerna
och landstingen planerar för färre anställda, en del kan sannolikt förklaras av att kommunerna planerar för att fortsätta föra över delar av verksamheten till privat huvudman. Det finns
också en grundmurad försiktighet att dra upp kostnadsläget långsiktigt. Kommunerna planerar för fortsatta neddragningar inom främst gymnasieskolan – vilket helt kan kopplas till demografin – men också inom grundskolan. Den senare borde inte komma att bli så omfattande
eftersom nedgången av elevunderlaget år på väg att ebba ut. Någon större förändring av vuxenutbildningen planeras inte, en viss neddragning kan dock komma att ske. Liksom tidigare
planerar kommunerna för en fortsatt ökning av barnomsorgen, vilket sammanhänger med
förhållandevis höga födelsetal under senare år. En viss ökning av äldre- och handikappomsorgen planeras, medan övriga verksamheter förblir i stort sett oförändrade. Landstingen
planerar för en viss neddragning av sjukhusen och primärvården (privatiseringar) medan
tandvården fortsätter att öka något.

Personalresurserna är fortsatt begränsade
Kapacitetsutnyttjandet av personalen har varit högt i tre undersökningar i följd, detta trots att
antalet anställda ökat påtagligt mellan dessa undersökningar, vilket borde ha gett effekten att
personalutnyttjandet dämpats något. Detta illustrerar att företagen varit förhållandevis försiktiga med att utöka antalet anställda och det har därmed skett i ungefär samma takt som
efterfrågan på företagens varor och tjänster ökat. Det finns mycket som talar för att kapacitetsutnyttjandet av personalresurserna kommer att sjunka stadigt under det kommande året.
Det sammanhänger med att det tar tid att anpassa personalresurserna till avmattningen på
efterfrågan på varor och tjänster, vilket också dämpar produktivitetstillväxten. Ungefär vart
femte företag kan inte utöka produktionen eller försäljningen utan att tillgripa rekryteringar
och en ungefär lika stor andel kan endast öka produktion/försäljning med 1-5 procent med
befintlig personalstyrka. Knappt vart fjärde företag kan utöka produktion/försäljning med 610 procent med befintlig personalstyrka, detta betyder att 65 procent av företagen inte kan
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möta en större efterfrågeökning med befintlig personalstyrka. Detta är en i stort sett oförändrad situation jämfört med den som rådde våren 2011 och hösten 2010, men jämfört med hösten 2009 har personalutnyttjandet ökat påtagligt.
Andel arbetsställen som utnyttjar
personalresurserna nästan fullt ut
heldragen linje = historiskt genomsnitt

Andel
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av
arbetsställen med minst 5 anställda

Exporttillväxten skruvas ned
Tillväxten av världshandeln har dämpats, och det är en utveckling som fortsätter under det
närmaste året. Den kraftiga ökningen 2010, 12,817 procent, skall sättas i ljuset av att världshandeln föll med hela 10,7 procent 2009. För 2011 prognostiserar IMF18 en tillväxt av världshandeln på 7,5 procent. För 2012 är vår bedömning att världshandeln ökar med 4 till 5 procent, och även 2013 bedöms ökningen komma att bli svag, vilket drar ned den svenska exporten av varor och tjänster. Den svenska exporten av varor har dessutom en tyngd på investeringsvaror och insatsvaror och efterfrågan på dessa varor sjunker i början av konjunkturförsvagningsperioder.
Drygt 70 procent av varuexporten går till Europa, varav 56 procentenheter är lokaliserade till
EU-länder.19 Exporten är emellertid koncentrerad till europeiska länder som inte brottas med
stora ekonomiska problem. Tyskland tar emot cirka 10 procent av den svenska exporten och
Norge drygt 9 procent. Cirka 6 procent av exporten går till Danmark och lika mycket till Finland. Dessa länder med gynnsammare ekonomisk situation tar således mot drygt 30 procent
av den svenska varuexporten. Storbritannien är dock ett viktigt mottagarland dit cirka 7 procent av exporten går. Exporten till de så kallade PIIGS20 länderna är liten, knappt 6 procent. I
övrigt kan nämnas att 6,5 procent av exporten går till USA och bara 3,3 procent till Kina. Japan tar emot endast 1,2 procent av den svenska exporten.

International Monetary Fund, World Economic Outlook.
International Monetary Fund.
19 Dessa andelar har varit stabila under flera år. Exportandelarna i texten är genomsnittet för månaderna januari och februari 2011.
20 Portugal, Italien, Irland, Grekland samt Spanien.
17
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Tjänsteexporten har ökat sin andel av den sammanlagda exporten. Den utgjorde 23 procent
tredje kvartalet 2000 och uppgick under tredje kvartalet 2011 till nästan 30 procent, detta
trots att tjänsteexporten fallit tillbaka något genom att det är varuexporten som stått för ökningen under senare år. Under åren 2012 och 2013 finns det mycket som talar för att det
främst är varorna som kommer att svara för dämpningen i exporten. Det finns flera faktorer
som drar ned exporten under kommande år, varav försvagningen i den globala ekonomin är
den viktigaste. Enligt Nationalräkenskaperna ökade framför allt varuexporten överraskande
kraftigt under tredje kvartalet 2011, men vi räknar med att exporten stadigt tappar fart under
det närmaste året. Exporten beräknas komma att öka med 2,2 procent 2012, och att exportförsvagningen inte blir större sammanhänger med ett stort överhäng från 2011. Under 2013
beräknas exporten komma att öka med 2 procent. Det är värt att påpeka att i den kalkylen
ökar exporten under samtliga kvartal under året och att ökningstakten tilltar.

Snabb ökning av importen
Importen ökade med goda 12,7 procent under 2010, och bakom detta låg en lageruppbyggnad, en stark utveckling av exporten samt hushållens ökade inköp av sällanköpsvaror. Under
2011 har importtillväxten tappat fart vilket sammanhänger med att exporten dämpats, att
lageruppbyggnaden ebbat ut och att privat konsumtion varit svag. Under 2012 dämpas importen än mer, vilket sammanhänger med en tydlig försvagning av investeringskonjunkturen
samt fortsatt svag export och privat konsumtion. Till detta kommer att tjänsteimporten påverkas negativt av att svenskarna kan komma att dra ned på utlandsresandet, vilket kan kopplas till den försvagade konjunkturen. Bedömningen är dock osäker genom att kronan förstärks under andra hälften av året och att hushållens inkomstutveckling förblir god. Enligt
Nationalräkenskaperna försvagades importtillväxten kraftigt under tredje kvartalet, och den
utvecklingen bedöms bestå under åtminstone de närmaste åren. Under 2011 beräknas importen komma att öka med 6,6 procent. För åren 2012 och 2013 beräknas den att öka med 0,9
procent respektive 1,6 procent. Bytesbalansen fortsätter därmed att uppvisa ett stort överskott, vilket betyder att sparandet i landet förblir stort.

Dämpat löneökningstakt
Under hösten 2011 påbörjades en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter 2012. Nya löneavtal
som berör minst 2,7 miljoner arbetstagare skall slutas i ett läge då arbetsmarknaden har förbättrats kraftigt och vinsterna ökat. Samtidigt pekar alla framåtblickande indikatorer på en
påtagligt försämrad konjunktur och arbetsmarknad framöver. Dessa och en mängd andra
förutsättningar kommer parterna inom industrin att behöva förhålla sig till när de förhandlar
om kollektivavtal under slutet av 2011. Parterna står dock långt ifrån varandra när detta
skrivs. Nivån i industrins avtal väntas som tidigare bli normerande för andra avtalsområden
på den svenska arbetsmarknaden. Huvuddelen av avtalen löper ut den sista mars och den
sista april nästa år. Det mesta talar för löneökningarna blir högre i kommande löneavtal jämfört med de avtal som löper ut. Avtalsrörelsen 2010 ledde till förbundsvis avtalade löneökningar på i genomsnitt 1,7 procent per år under 2010 och 2011, enligt Medlingsinstitutet. Detta kan jämföras med 2,9 procent under perioden 2007-2009. Vi antar att de avtalade ökningarna blir i genomsnitt 2,5 procent under åren 2012 och 2013. De faktiska löneökningarna blir
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vanligen högre än de avtalade genom ökningar utöver avtal. Löneökningarna var enligt konjunkturlönestatistik 2,6 procent 2010 och bedöms bli 2,8 procent 2011. Vi bedömer att den så
kallade löneglidningen blir lägre under åren 2012 och 2013 och skattar därvid löneökningarna
till cirka 3 procent under dessa år.
Den senaste intervjuundersökningen från Arbetsförmedlingen visar att löneökningstakten
inom privat näringsliv med fler än 4 anställda uppgick till 2,9 procent i september/oktober
2011 jämfört med motsvarande tid året innan. Det innebär att löneökningstakten ökat sedan
hösten 2010, men också att den ligger på en låg nivå. Den starka efterfrågeökningen på arbetskraft ligger bakom att löneökningstakten ökat. Liksom hösten 2010 och våren 2011 var
spännvidden mellan olika näringsgrenar förhållandevis liten. Högst löneökningstakt uppvisade byggnadsverksamheten och vissa kompetenskrävande verksamheter inom privata tjänstesektorn, och det är också de områden där rekryteringsproblemen är störst.
Det finns också en koppling mellan brist på arbetskraft och löneökningstakt, se tabell nedan.
Skillnaden i intervjuundersökningen mellan företag som upplevt brist på arbetskraft och företag som inte haft några rekryteringsproblem uppgick till 0,3 procentenheter, det vill säga något större skillnad än vid föregående undersökning. De mindre företagen (2 till 4 anställda)
uppvisade något lägre löneökningstakt (2,7 procent) än de större arbetsställena. När det gäller kommuner och landsting uppgick löneökningen i september/oktober 2011 till 2,2 respektive 2,3 procent. Det betyder att löneökningen förändrats marginellt sedan våren 2011 och hösten 2010. Då uppgick löneökningarna till 2,5 procent för primärkommunerna och till 2,4 procent för landstingen.
Löneökning inom privata näringslivet
Alla arbetsställen

Arbetsställen med brist
på arbetskraft

Arbetsställen som inte
upplever brist på arbetskraft

Våren 2006

3,1

3,4

3,1

Hösten 2006

3,2

3,4

3,1

Våren 2007

3,4

3,6

3,3

Hösten 2007

3,8

4,0

3,6

Våren 2008

3,8

4,0

3,7

Hösten 2008

3,7

3,9

3,7

Våren 2009

3,4

3,7

3,4

Hösten 2009

3,1

3,3

3,1

Våren 2010

2,9

3,1

2,9

Hösten 2010

2,6

2,7

2,5

Våren 2011

2,7

2,8

2,6

Hösten 2011

2,9

3,1

2,8

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

Inflationen är inget problem
Inflationen mätt som KPI är nu relativt hög. Den uppgick till 2,9 procent i oktober 2011, vilket
kan jämföras med 1,5 procent i oktober 2010. Den snabba ökningen av inflationen kan kopplas till Riksbankens räntehöjningar. Detta synliggörs om man istället betraktar konsument-
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prisindex med fast bostadsränta (KPIF) och den ökade måttligt i oktober, 1,1 procent, jämfört
med motsvarande månad året innan. Ett annat mått är KPIX, rensad för förändringar i energipriser, boräntor och direkta effekter av förändrade indirekta skatter, och den uppgick till
endast 0,9 procent i oktober. Dessa två mått redovisar den underliggande inflationen, vilken
har fallit tillbaka flera månader i följd. Det betyder att den underliggande inflationen är låg,
och denna spelar också en allt större roll för Riksbankens bedömning av inflationstrycket.
Under andra halvåret 2012 och första halvåret 2013 dämpas ökningen i KPI undan för undan.
Det sammanhänger med lägre boräntor i synnerhet på rörliga lån, vilket beror på att Riksbanken sänker räntan. Det betyder att KPI-inflationen närmar sig KPIF-inflationen och under
2013 kan dessa två inflationsmått sammanfalla. Den förstärkning av kronan som antas i denna prognos leder också till att inflationen mattas, och till detta kan läggas att försämringen i
den globala ekonomin ger en lägre omvärldsinflation. Jokern i leken är energipriserna, men vi
antar att dessa inte förändras nämnvärt under åren 2012 och 2013. KPI och KPIF beräknat
som årsgenomsnitt ökar med 3 respektive 1,4 procent 2011. För 2012 skattas dessa tal till 1,1
respektive 1,2 procent. Det finns ingenting som talar för ett ökat inflationstryck 2013 och vi
uppskattar de två inflationsmåtten till cirka 1 procent.
Konsumentprisindex

12-månadersförändring (inflationstakten)
januari 1980/januari 1988 - oktober 2011
KPI

KPIF

Procent
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Källa: SCB

God utveckling av hushållens inkomster
Hushållens reala disponibla inkomster har utvecklats starkt sedan 1997. En tydlig dämpning
skedde 2009 och 2010, men trots detta ökade de reala inkomsterna med 1,6 procent 2010.
Den kraftiga förstärkningen av arbetsmarknaden 2011 leder till att ökningen i hushållsinkomsterna tar ett rejält steg upp till drygt 3 procent. Nästa år upphör ökningen av antalet
arbetade timmar och övergår till en minskning, och den utvecklingen består under 2013. Löneökningarna blir dock högre 2012 och 2013 än 2010 och 2011 och inflationen faller tillbaka.
Till detta kommer ökade transfereringar till hushållen, bland annat till följd av stigande arbetslöshet. Hushållens inkomstökning bedöms falla tillbaka till 1,7 procent 2012 och till 1,4
procent 2013. Hushållens förmögenhet har minskat till följd av den påtagliga börsnedgången,
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men huspriserna har bara förändrats lite. Trots allt är hushållens förmögenhetsställning tillfredsställande, men vi räknar med en försvagning under prognosperioden. Den turbulens som
råder på börserna runt om i världen består ett bra tag till, och det finns dessutom en ökad risk
att huspriserna sjunker under de kommande åren.

Kraftig ökning av privat konsumtion
Efter flera år med en förhållandevis svag utveckling av privat konsumtion skedde en kraftig
ökning 2010, särskilt under andra halvåret. Den privata konsumtionen ökade med 3,7 procent
under 2010, vilket kan jämföras med att den föll med 0,3 procent 2009. Förhoppningarna var
stora att den goda utvecklingen av privat konsumtion skulle fortsätta 2011, men utfallet har
blivit en besvikelse. Den privata konsumtionen minskade med 0,9 procent i säsongrensade tal
mellan andra och tredje kvartalet 2011. Detta har drabbat detaljhandeln, särskilt sällanköpshandeln. Hushållen har valt sparande framför konsumtion, vilket kan kopplas ihop med den
ekonomiska turbulensen i Europa.
Hushållens framtidstro har fallit kraftigt. Hushållens konfidensindikator (CCI) föll tillbaka
fem månader i följd, för att i stort sett ligga stilla under november 2011. Indikatorn ligger nu
markant under det historiska genomsnittet. Hushållens tro på den egna ekonomin har svalnat
något samtidigt som pessimismen för den svenska ekonomin ökat undan för undan. Hushållen räknar också med att arbetslösheten kommer att öka under det kommande året. Denna
ökade pessimism bedöms komma att påverka den privata konsumtionen ett bra tag till. När
den ekonomiska turbulensen i omvärlden svalnat talar mycket för att hushållen kan komma
att öka sin konsumtion och dra ned på sparandet. De har också ett gott utrymme för att dra
ned på sparandet, vilken legat på en hög nivå sedan 2008. Under återstoden av 2011 och 2012
hålls dock den privata konsumtionen tillbaka av den ekonomiska osäkerheten i omvärlden
och en försvagad inhemsk konjunktur. Det finns dock förutsättningar att en rad osäkerhetsmoln undanröjs under det kommande året, vilket bör leda till att hushållens vilja att konsumera ökar 2013. Privat konsumtion beräknas öka med blygsamma 0,8 procent 2012, men
under 2013 bedöms privat konsumtion komma att utvecklas starkare, och ökningen uppskattas då till 1,6 procent.
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Hushållen ökar sparandet 2012
Hushållen beräknas spara 96 miljarder kronor 2011 vilket motsvarade 5,5 procent av deras
disponibla inkomster. Dessutom skattas nettosparandet i avtalspensioner till knappt 115 miljarder kronor, vilket innebär att hushållens sammanlagda sparande bedöms komma att uppgå
till 11,3 procent21. Detta kan jämföras med att sparandet uppgick till 10,6 procent 2010. Hushållssparandet har därmed legat på en hög nivå 2007 till 2011, klart över genomsnittet under
perioden 1993 till 2010 som uppgick till 7,3 procent. Det finns flera förklaringar varför hushållen valt sparande istället för konsumtion. Den främsta har varit hushållens mycket stora
osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, framför allt i omvärlden. Detta bekräftas av att
det egna finansiella sparandet legat på en hög nivå under åren 2007 till 2011. Den mycket
osäkra ekonomiska omvärldsbilden talar för att hushållen fortsätter att prioritera sparande
framför konsumtion 2012, men när osäkerheten skingrats finns det en del som talar för att
hushållen drar ned på sparandet, något som antas inträffa 2013.

Det totala sparandet relateras till summan av hushållens disponibla inkomster plus hushållens avsättningar till tjänste- och
premiepensioner.

21
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Sparkvot
Andel av hushållens disponibla inkomster
Prognos för 2011-2013

Sparkvot inkl avtalspension
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Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Investeringskonjunkturen försvagas
Investeringskonjunkturen har utvecklats starkt sedan början av 2010, men under tredje kvartalet 2011 skedde in tydlig inbromsning. Mellan andra och tredje kvartalet ökade de fasta
bruttoinvesteringarna i säsongrensade tal med 0,8 procent, vilket var en reduktion jämfört
med andra kvartalet då de ökade med 2,3 procent. Trots detta har investeringarna legat på en
förhållandevis hög nivå i år och de beräknas öka med 6,3 procent mellan 2010 och 2011. Bakom detta ligger en kraftig ökning av investeringar i bostäder 2010 och 2011. Vidare har de
kommunala investeringarna ökat tydligt liksom industrins investeringar i maskiner och inventarier.
Det finns mycket som talar för att investeringskonjunkturen fortsätter att försvagas under de
närmaste åren. De sämre tiderna som nalkas leder till att företag skjuter fram investeringar i
maskiner och inventarier. Den senaste investeringsenkäten från SCB (den så kallade oktoberenkäten) bekräftar dock inte detta. Den visar att industrins investeringar väntas öka med 10
procent 2011 jämfört med 2010. Det mest överraskande i resultatet är att industrin planerar
för att öka investeringarna 2012 med 7 procent räknat i volym. Även energisektorn och fastighetsbranschen räknar med att öka investeringarna, enligt enkäten. Vi gör emellertid bedömningen att industrin och även fastighetsbranschen varit för positiva i sina svar, vilket inte är
ovanligt när konjunkturen börjar minska från en hög nivå.
Vi räknar med att både industriinvesteringarna och bostadsinvesteringarna minskar under
loppet av 2012. De offentliga investeringarna bedöms däremot komma att ligga på en god
nivå även under åren 2012 till 2013, och bakom detta ligger satsningar på infrastrukturen. För
2012 beräknas de fasta bruttoinvesteringarna komma att öka med 1,5 procent och ökningen
bedöms till 1 procent 2013. Att ökningen blir större 2012 än 2013 sammanhänger med ett
stort överhäng från 2011 till 2012.
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Svagt ökad offentlig konsumtion
Den offentliga sektorn har hittills klarat den ekonomiska krisen bra. Det finansiella sparandet
var svagt negativt 2009 och 2010, men 2011 bedöms det komma att bli marginellt positivt.
Den så kallade Maastrichtskulden var ungefär 40 procent av BNP 2010 och bedöms sjunka
ytterligare 2011. Sammantaget är både den statliga och den kommunala ekonomin god, men i
takt med att läget på arbetsmarknaden försvagas påverkas den offentliga ekonomin negativt
genom att ökningen av skatteintäkterna bromsar in. Till detta kommer ökade utgifter för en
stigande arbetslöshet, bland annat ökar kostnaden för arbetsmarknadspolitiken. Den kommunala ekonomin påverkas också av den åldrande befolkningen, och det är en utveckling som
pågår under lång tid.
Under 2010 ökade den statliga konsumtionen kraftigt, 4,3 procent medan den kommunala
konsumtionen ökade med 1,4 procent. I år dämpas ökningen av den statliga konsumtionen
medan den kommunala konsumtionen bedöms uppvisa en något högre ökningstakt än 2010.
För prognosperioden 2012 till 2013 dämpas ökningen av den kommunala konsumtionen liksom av den statliga. Den sammanlagda offentliga konsumtionens ökning bedöms komma att
dämpas från 2,1 procent 2010 till 1,1 procent 2012 och till 0,7 år 2013.
Försörjningsbalans, förändring i procent. Prognos för 2011-2013
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Privat konsumtion

2,7

3,7

0,0

-0,3

3,7

1,7

0,8

1,6

Offentlig konsumtion

1,7

0,7

1,0

1,2

2,1

1,9

1,1

0,7

Fasta investeringar

9,2

8,9

1,4

-15,9

6,6

6,3

1,5

1,0

Lagerinvesteringar

0,2

0,7

-0,5

-1,6

2,0

0,7

-0,2

-0,2

Export

9,0

5,7

1,7

-13,2

11,1

8,6

2,2

2,0

Import

9,0

9,0

3,5

-13,8

12,7

6,6

0,9

1,6

BNP

4,3

3,3

-0,6

-5,2

5,6

4,5

1,5

1,2

KPI, inflation,
årsgenomsnitt

1,4

2,2

3,4

-0,3

1,2

3,0

1,1

1,0

1,4

1,5

2,7

1,7

2,0

1,4

1,2

1,0

KPIF, inflation,
årsgenomsnitt

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.

Det finns stora osäkerhetsmoment
Osäkerhetsmomenten är ovanligt stora denna gång. Det sammanhänger med den turbulenta
ekonomiska situationen i Euroområdet. De saneringsprogram som skall sjösättas kan komma
att lägga en död mans hand över flera Euroländer. Besparingsprogrammen kommer att leda
till att hushållens konsumtionslust går i botten och detsamma gäller för arbetsgivarnas investeringslust. Detta driver ned tillväxten och drar upp arbetslösheten vilket eroderar skattebasen och riskerar att öka utgifterna. En sådan utveckling kräver ytterligare besparingsprogram
och sedan kan karusellen gå runt ett varv till. Det finns dessvärre inga alternativ eftersom det
är nödvändigt att få ned de stora budgetunderskotten och bromsa de växande statsskulderna,
och hejdas inte denna utveckling står den europeiska ledarna inför en ny ”bankkris”. Detta
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skulle tvinga fram räddningspaket vilka späder på statsskulden ytterligare. Det gäller att man
hittar en vettig balans inom den ekonomiska politiken, vilket antas i denna prognos. Detta
antagande bedöms ge en svag recession i Euroområdet, men det finns också en risk att den
kan komma att bli djup och mycket långvarig. Det finns också en växande misstro från marknaden att politiken skall kunna klara av att balansera politiken så att en djup nedgång undviks.
Ett annat problem är att flera länder inte har en konkurrenskraftig industri, och med undantag av bland annat Tyskland brottas många länder med stora underskott i sin utrikeshandel.
För att öka konkurrenskraften måste enhetsarbetskostnaden pressas tillbaka. En väg är interndevalvering, vilken är mycket svår att realisera. Enhetsarbetskostnaden har exempelvis
fortsatt att stiga i Spanien och Italien.22
Osäkerheten är också stor för Förenta staternas ekonomi. Landet brottas med ett stort budgetunderskott och en statsskuld på cirka 100 procent av BNP. Till detta kan läggas fortsatt
stort underskott i utrikeshandeln. Det är mycket osäkert om nya beslut för den ekonomiska
politiken kan komma till stånd. Händer ingenting politiskt sjösätts beslutade besparingsprogram 2013. Även här misströstar marknaden, men risken för en ekonomisk kris är mindre i
Förenta staterna än i Euroområdet enligt vår bedömning. Det sammanhänger bland annat
med att den Amerikanska Centralbanken kan fortsätta att använda sedelpressarna, vilket är
svårt i Europa, främst beroende på ett starkt tyskt motstånd. Den mycket höga arbetslösheten
i flera länder är en osäkerhet i sig själv. Dels skapar den ett stort folkligt missnöje som kan
försvåra möjligheterna att föra en restriktiv ekonomisk politik dels kan den framkalla extrema
politiska strömningar. Ett annat problem är att den höga arbetslösheten kan ge långsiktiga
skadeverkningar vilket betyder att den redan höga strukturella arbetslösheten i utgångsläget
stiger ytterligare, och det kan försvåra en god tillväxt i ett långsiktigt perspektiv.
Nedåtriskerna i den globala ekonomin är betydligt större än uppåtchanserna, och ett litet
exportberoende land som Sverige påverkas starkt av den globala ekonomiska utvecklingen.
Därför har tyngden i denna prognos lagts på riktningarna i utvecklingen, medan styrkan i
förändringarna kan vara underskattade. De inhemska orosmolnen är få. Löneförhandlingar
innebär alltid en osäkerhet för prognosmakare, och denna gång är osäkerheten något större
än tidigare. Det sammanhänger med att löntagarna i fackets ögon hållit tillbaka löneökningar
under de senaste åren på grund av det djupa fallet på arbetsmarknaden efter den finansiella
krisen. Företagen har också haft en god vinstutveckling och en positiv utveckling av enhetsarbetskostnaden.
Risken för en prisnedgång på bostäder har ökat trots att vi räknar med att Riksbanken sänker
sin styrränta påtagligt. Småhusbarometern visar att priserna på småhus minskat något i
samtliga storlän under perioden augusti-oktober jämfört med föregående tremånadersperiod.
Mäklarstatistiken bekräftar att priserna på småhus sjunkit medan priserna på bostadsrätter
legat stilla, dock har priserna gått ned något i de tre storstäderna. Enligt SEB:s boprisindikator är hushållen inställda på fallande priser framöver, även om indikatorns nivå stabiliserats

22

SEB, Nordic Outlook, november 2011.
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de senaste månaderna.23 Enligt SEB:s bedömning faller bostadspriserna med 10-15 procent
framöver. Att inte fallet blir större beror enligt banken på att Riksbankens bedömda räntesänkningar till viss del neutraliserar effekterna från den ökade arbetslösheten. Det finns dock
en risk att nedgången av bostadspriser kan bli större – bland annat genom erfarenheter från
andra länder – och det kan framkalla en negativ spiral när det gäller privat konsumtion, vilket
skulle ge stora negativa effekter på arbetsmarknaden. Detta skulle ge en betydligt större sysselsättningsnedgång och högre arbetslöshet än vad vi prognostiserat.

23

SEB, Nordic Outlook, november 2011.
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Efterfrågan på arbetskraft
Sämre tider nalkas
En källa för sysselsättningsprognosen är resultatet från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Detta gäller i synnerhet den fråga som kartlägger företagens bedömning för antalet
anställda på ett och på två års sikt. Resultatet från denna fråga är att arbetsgivarna inom det
privata näringslivet planerar för att öka antalet anställda för de kommande två åren, men
ökningen är betydligt svagare än i närmast föregående undersökningar. Till detta kommer, att
undersökningen genomfördes under en period då omvärldsbilden stadigt mörknade, vilket
har resulterat i alltför positiva svar i delar av intervjuperioden. De kommunala arbetsgivarna
(inklusive landstingen) planerar liksom vid föregående undersökningar för något färre anställda, men det sammantagna resultatet för 2012 och 2013 pekar på en viss ökning av antalet
anställda på både ett och två års sikt. Detta är emellertid en alltför optimistisk bedömning,
enligt vår mening.
Det finns också en rad andra ekonomiska indikatorer som kan användas som vägvisare för att
förutse den kommande efterfrågan på arbetskraft. En är Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar, och där framkommer att både industrin och handeln planerar för färre anställda
medan privata tjänsteföretag i övrigt planerar för ett oförändrat antal under det kommande
kvartalet. En annan väsentlig indikator är inköpschefsindex24 för industrin. Den ger resultatet
att aktiviteten är lägre än normalt, men också att antalet anställda upphört att öka.
Antalet sysselsatta och nyanmälda lediga platser
januari 1993 - oktober 2011
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Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensad och trendad serie
SCB säsongrensade och utjämnade värden

Antalet lediga platser minskar
Antalet nyanmälda lediga platser på Arbetsförmedlingen har visat sig vara en bra indikator
för att förutse förändringar av sysselsättningen. De nyanmälda lediga platserna ökade fram
till och med sommaren 2011, därefter upphörde ökningen och under hösten har en viss
24

Publicerad av Swedbank och Silf.
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minskning iakttagits. Vi bedömer att den utvecklingen fortsätter under det närmaste året.
Hittills i år25 har nästan 570 000 platser anmälts som lediga till Arbetsförmedlingen, vilket är
en ökning med 122 000 platser jämfört med motsvarande period 2010. Detta indikerar att
efterfrågan på arbetskraft varit mycket stark och att antalet lediga platser ligger på en hög
nivå, från vilken det alltså nu försvagas. Detta indikerar att sysselsättningen fortsätter att öka
ett tag till men att ökningstakten skruvas ned, och om nuvarande tendens kvarstår när det
gäller nyanmälda lediga platser kommer sysselsättningsökningen att plana ut och övergå till
en minskning.

1,35 miljoner rekryteringar 2011
Efterfrågan på arbetskraft består av två delar, den ena är lediga platser och den andra är sysselsättningen. De platser som anmälts till Arbetsförmedlingen är inte alla lediga platser och
Arbetsförmedlingens marknadsandel har vanligen kretsat i intervallet 30 till 40 procent. Under 2010 uppgick rekryteringarna till knappt 1,3 miljoner och de beräknas till 1,35 miljoner år
2011. Rekryteringarna har emellertid dämpats under året och under tredje kvartalet 2011
skedde ungefär lika många rekryteringar som under motsvarande kvartal 2010, cirka
400 000. Sammansättningen av rekryteringarna har dock förändrats. Antalet som rekryterats
från gruppen arbetslösa och gruppen ej i arbetskraften har minskat medan arbetsgivarbytena
ökat. Under åren 2012 och 2013 kommer rekryteringarna att minska undan för undan.
Rekryteringar från sysselsatta, arbetslösa, ej i arbetskraften
kv 1 2006 - kv 3 2011
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Källa: SCB

Rekryteringsproblemen minskar
Rekryteringsproblemen har ökat och andelen företag som upplevt rekryteringsproblem ökade
något mellan undersökningarna våren 2011 och hösten 2011, från 24,7 procent till 26,3 procent, vilket illustrerar att nästan hela nedgången av arbetslöshet har fallit på grupper med en
förhållandevis stark ställning på arbetsmarknaden. Dock har bristtalen i KI:s barometrar fallit
tillbaka under hösten 2011. Detta förfaller logiskt då även efterfrågan på arbetskraft mattats.
25

Avser perioden januari till oktober 2011.
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Rekryteringsproblemen dämpas gradvis under 2012 och 2013 och det betyder att vakanstiderna minskar. Dock kommer vissa yrkesområden att kännetecknas av en liten tillgång på
arbetskraft, men dessa problem riskerar att komma i skymundan när arbetslösheten stiger.
Brist på arbetskraft

Andel företag som upplevt rekryteringsproblem under det senaste halvåret
heldragen linje = historiskt genomsnitt
våren 2000 - hösten 2011
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av
arbetsställen med minst 5 anställda

25 000 färre sysselsatta 2013
Sysselsättningen började öka vid slutet av 2009 och fram till och med oktober 2011 har antalet sysselsatta ökat med cirka 170 000 personer26 i åldrarna 16-64 år, vilket betyder att sysselsättningen klart överstiger den högsta nivån som redovisades under 2008. Dock är sysselsättningsgraden något lägre än vad den var under första halvåret 2008, vilket beror på en kraftig
tillväxt av den aktiva befolkningen i åldrarna 16-64 år. Sysselsättningsstillväxten var som
högst under andra halvåret 2010 och inledningen av 2011, och har därefter reducerats undan
för undan. Det är också en utveckling som fortsätter och vi räknar med att sysselsättningen
fortsätter att öka några månader till, i avtagande takt, för att därefter ligga stilla och börja
minska en bit in på 2012.

26

Sysselsättningsökningen har räknats fram i en säsongrensad och trendad tidsserie.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

43

Antal sysselsatta

januari 2005-oktober 2011, prognos november 2011-december 2013
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Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Mellan 2010 och 2011 beräknas sysselsättningen komma att öka med 2,1 procent motsvarande drygt 90 000 personer i åldrarna 16-64 år. Även nästa år ökar sysselsättningen, men ökningen beror helt på en stor överhängseffekt från 2011 till 2012. Mellan 2011 och 2012 beräknas sysselsättning komma att öka med cirka 5 000 personer. Under loppet av 2012 bedöms
dock sysselsättningen komma att minska. Sysselsättningsförsvagningen under 2012 leder till
att sysselsättningen minskar med cirka 25 000 personer mellan 2012 och 2013. Detta betyder
också att vi valt att skruva ned resultatet från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Det
sammanhänger helt med att omvärldsbilden mörknat snabbt i höstmörkret.

Männens sysselsättning har tappat kraft
Det var enbart männens sysselsättning (mätt som sysselsättningsgrad) som ökade när återhämtningen på arbetsmarknaden inledes hösten 2009, medan kvinnornas sysselsättning fortsatte att försvagas. Kvinnorna sysselsättning började öka i början av 2010, men ökningen för
kvinnorna var svagare än för männen fram till och med hösten 2010, vilket ledde till att skillnaden i sysselsättningsgrad blev rekordstor, drygt 5 procentenheter. Under 2011 har dock
kvinnornas sysselsättning ökat snabbare än männens och inbromsningen i sysselsättningsökningen har därmed varit kraftigare för männen. Denna utveckling har inneburit att skillnaden
i sysselsättningsgrad har pressats tillbaka till 4,4 procentenheter hösten 2011.27 Denna skillnad är dock fortfarande stor då det historiska genomsnittet uppgår till 3,8 procentenheter.28
En förklaring till den stora skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor är att
utomeuropeiskt födda kvinnors arbetsdeltagande är lågt. Befolkningen i åldern 16-64 år har
dessutom ökat kraftigt för utomeuropeiskt födda kvinnor under det senaste året medan den
har minskat för svenskfödda kvinnor. Sysselsättningsgraden under tredje kvartalet var för
svenskfödda kvinnor 77,9 procent jämfört med endast 50,8 procent för utomeuropeiskt födda
kvinnor. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan svenskfödda män och kvinnor uppgick till
27
28

Beräknad i en säsongrensad och trendad tidsserie.
Beräknat i en tidsserie för perioden 1 januari 1987 till oktober 2011.
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2,8 procentenheter under tredje kvartalet 2011, vilket kan sättas i relation till att skillnaden
uppgick till 13,5 procentenheter för utomeuropeiskt födda. Under det kommande året bedöms
sysselsättningen komma att minska mera för männen, eftersom sysselsättningen krymper
mest inom mansdominerade yrken, bland annat inom industrin. Även kvinnornas sysselsättning försvagas men deras sysselsättning bedöms komma att minska tydligare under 2013, då
lågkonjunkturen mer påtagligt slår mot tjänstesektorerna.

Kraftig ökning av heltidssysselsättningen
Av de drygt 4,5 miljoner sysselsatta i oktober 2011 arbetade 78 procent heltid (mer än 34
timmar), 16,8 procent lång deltid (20-34 timmar i veckan) och 5,3 procent kort deltid (1-19
timmar). Den långa deltidssysselsättningen domineras av kvinnor, 77 procent. Motsvarande
andel i kort deltidssysselsättning var 63,5 procent, och den domineras av ungdomar 16-24 år.
Kort deltidssysselsättning är också vanlig i åldrarna 65-74 år. De heltidssysselsatta domineras
av män, 60 procent. Återhämtningen av jobben efter den finansiella krisen har de heltidssysselsatta svarat för medan antalet deltidssysselsatta fortsatte att minska. Ökningen av heltidssysselsättningen har dock bromsat in tydligt under 2011, och samtidigt har nedgången av antalet sysselsatta med lång deltid nästan upphört. Den korta deltiden har dock ökat under
2011. Det finns mycket som talar för att deltidssysselsättningen kan komma att öka under
prognosperioden medan försvagningen av sysselsättningen sker bland de heltidssysselsatta.
Detta beror på att arbetsgivarna parerar den sjunkande efterfrågan med förkortningar av arbetstiden, exempelvis inom handeln.
Sysselsatta fördelat på hel- resp deltidssysselsättning
januari 2008 - oktober 2011
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Antalet sysselsatta och antalet personer i arbete har ökat ungefär lika mycket sedan andra
halvåret 2009, men en viss ökning av frånvaron har skett under 2011. Övertidsarbetet ökade
påtagligt under 2009, men takten har därefter dämpats och ökningen under 2011 är förhållandevis liten. Antalet arbetade timmar har ökat svagare än sysselsättningen, och ökningen
mellan 2010 och 2011 kan beräknas till 1,3 procent, vilket kan jämföras med 1,9 procent 2010
i kalenderkorrigerade siffror. Detta betyder att medelarbetstiden har minskat mellan 2010
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och 2011, vilket inte är helt logiskt jämfört med utvecklingen på arbetsmarknaden, och vi har
inte heller funnit någon bra förklaring. Men arbetstiden fortsätter att försvagas under såväl
2012 som 2013. Kalenderkorrigerat ökar antalet arbetade timmar med 0,3 procent år 2012
och minskar med 1,5 procent år 2013.

God ökning av fast anställda 2011
Den dämpade efterfrågan på arbetskraft påverkar tillfälligt anställda först eftersom nästan 75
procent av rekryteringarna avser tillfälligt anställda. Dessutom går färre tillfälligt anställda till
fasta anställningar och drabbas istället av arbetslöshet, vilket betyder att ökningen av fast
anställda reduceras. Denna utveckling har redan påbörjats då antalet tillfälligt anställda legat
nästan stilla sedan början av sommaren, och då bör påpekas att det var fler feriearbetande
ungdomar 2011 än 2010. De fast anställda har dock fortsatt öka i god takt. Detta är kännetecknande signaler om att arbetsmarknaden närmar sig den punkt då den börjar försvagas.
De tillfälligt anställda bedöms minska under större delen av prognosperioden, men en viss
ökning är dock trolig under senare delen av 2013. De fast anställda ökar ett tag till, men en
nedgång inleds under 2012 och den utvecklingen kan fortsätta under 2013. Dock bedöms
nedgångstakten komma att bromsa in under 2013.
Antal anställda fördelat efter
fast resp tidsbegränsat anställda
januari 2005 - oktober 2011
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Ungdomarna gynnas mest av den ökade efterfrågan
En grupp som alltid drabbas hårt när konjunkturen viker är de som är på väg in på arbetsmarknaden. Den gruppen domineras av ungdomar men här finns också utrikesfödda, och då i
synnerhet utomeuropeiskt födda. Unga och utrikesfödda dominerar också de tillfälligt anställda eftersom många av dem nyligen kommit in på arbetsmarknaden. Det betyder att sysselsättningen försvagas mest för dessa grupper. Under 2011 har ungdomarnas sysselsättningsgrad förstärkts påtagligt (20-24 år), men även övriga åldersgrupper har fått se sin sysselsättning förstärkas. Lite överraskande har sysselsättningen stigit markant för åldersgruppen 60-64 år, då deras sysselsättning ökade mest med undantag för ungdomarnas.
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Låg sysselsättningsgrad för de förgymnasialt utbildade
Antalet sysselsatta har fortsatt att minska för de förgymnasialt utbildade, men samtidigt har
befolkningen i åldern 16-64 år med denna utbildningsbakgrund minskat markant. Detta har
fått till följd att sysselsättningsgraden ökat. Motpolen är de med lång eftergymnasial utbildning och dessa har svarat för en stor del av den sammantagna sysselsättningstillväxten, men
samtidigt har de ökat kraftigt i befolkningen. Detta har fått till följd att deras sysselsättningsgrad endast ökat ganska blygsamt. Sett enbart till sysselsättningsgrad har sysselsättningen
förstärkts mest för gymnasialt utbildade och för dem med kort eftergymnasial utbildning.
Under de kommande åren talar allt för att de med enbart förgymnasial utbildning får se sin
sysselsättning minska mest, men i absoluta tal blir nedgången störst för gymnasialt utbildade.
Liksom vid följdverkningarna på arbetsmarknaden av den finansiella krisen kommer de med
lång eftergymnasial utbildning att klara sig bäst, men eftersom befolkningen med den utbildningsbakgrunden fortsätter öka bedöms sysselsättningsgraden komma att försvagas under de
närmaste åren.

Vanligare med högskoleutbildning bland utomeuropeiskt födda
Sammansättningen av sysselsättningen fördelat på utbildningsbakgrund skiljer sig åt mellan
utomeuropeiskt födda och svenskfödda. De utomeuropeiskt födda har en större andel sysselsatta med enbart förgymnasial utbildning än svenskfödda men också en större andel sysselsatta med lång eftergymnasial utbildning. Svenskfödda har å andra sidan en större andel sysselsatta med gymnasial utbildning samt med kort eftergymnasial utbildning. Detta är dock
naturligt då det överensstämmer med sammansättningen av befolkningen. För både utomeuropeiskt födda och svenskfödda minskar andelen sysselsatta med förgymnasial utbildning
medan andelen med lång eftergymnasial utbildning ökar. Kommande bild illustrerar att de
med enbart förgymnasial utbildning är underrepresenterade i sysselsättningen i förhållande
till befolkningen, och det drabbar utomeuropeiskt födda mera eftersom inslaget av förgymnasialt utbildade är större än för svenskfödda.
Befolkning och sysselsättning fördelat på utbildningsbakgrund
genomsnitt kv 1-3 2011
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Sysselsättningen försvagas mest för utomeuropeiskt födda
Antalet sysselsatta har ökat kraftigt för både svenskfödda och utrikesfödda, men ökningen har
varit betydligt kraftigare för utomeuropeiskt födda. Sysselsättningsgraden har dock ökat kraftigare för svenskfödda än för utrikesfödda, vilket sammanhänger med en gradvis minskad
andel av den aktiva befolkningen (16-64 år) för svenskfödda. Under årets tre första kvartal
uppgick sysselsättningsgraden i genomsnitt till 78,1 för svenskfödda, en ökning med 1,7 procentenheter. Motsvarande för utrikesfödda var 61,7 respektive 1,2 procentenheter och för
utomeuropeiskt födda 56 respektive 1,3 procentenheter. Den kraftiga befolkningstillväxten i
aktiv ålder för i synnerhet utomeuropeiskt födda har motverkat ökningen av deras sysselsättningsgrad, men faktum kvarstår att skillnaden i sysselsättningsnivå är anmärkningsvärt stor
jämfört med svenskfödda.
Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda är störst för
dem med en eftergymnasial utbildning och minst i gruppen förgymnasialt utbildade. Detta
ställer en rad frågor, bland annat om det förekommer statistisk diskriminering, och här återstår mycket arbete för att kartlägga denna problematik. Det övergripande målet är att öka
sysselsättningsgraden påtagligt för utomeuropeiskt födda, vilket är nödvändigt för att motverka de långsiktiga effekterna av den stora generationsväxlingen. Nu nalkas åtminstone två
år med försvagad efterfrågan på arbetskraft och det drabbar utrikesfödda hårt eftersom
många av de sysselsatta varit kort tid i sysselsättning, och då är inslaget av tillfälliga anställningar stort. Det betyder att sysselsättningsgraden bedöms minska kraftigare för utrikesfödda
än för svenskfödda under de kommande åren.
Sysselsättningsgrad,
svenskfödda och utomeuropeiskt födda
genomsnitt kv 1-3 2011
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Färre sysselsatta utomlands
Antalet sysselsatta utomlands har minskat något under 2011 jämfört med 2010, vilket sammanhänger med att arbetsmarknaden försvagats påtagligt i Danmark, och i viss mån i Finland. Det mesta talar för att denna utveckling fortsätter under de närmaste åren, eftersom
konjunkturen försvagas ytterligare i våra grannländer. Norge utgör dock ett undantag med en
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fortsatt relativt stark arbetskraftsefterfrågan. Under flera år har det blivit allt vanligare att
kombinera studier och arbete, men under hösten 2011 är det färre som valt den kombinationen, vilket kan bero på bland annat att det blivit svårare att hitta jobb för de studerande.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

49

Näringsgrenar
Inledning
Sedan återhämtningen på arbetsmarknaden tog fart på allvar i slutet av 2009 har sysselsättningen ökat snabbt inom större delen av arbetsmarknaden. Mellan 2010 och 2011 beräknas
det totala antalet sysselsatta öka med 91 000 personer, och särskilt bra går det för tjänsteverksamheterna. Den privata tjänstesektorn bedöms öka med 36 000 personer och den offentliga med 35 000. I relativa tal innebär detta uppgångar med 1,8 respektive 2,4 procent.
Även industrin bedöms – för första gången på många år – öka sin sysselsättning, med 11 000
personer.
Sysselsättningsförändring 2011-2012
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Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Industrins uppgång blir dock kortvarig. Denna bransch drabbas först, när konjunkturen nu
vänder nedåt, och väntas förlora 23 000 sysselsatta mellan 2011 och 2012. Detta innebär en
nedgång med 3,8 procent. I övrigt väntas fortsatta ökningar, på grund av stora överhäng från
2011. Vi förutser sålunda 22 000 fler sysselsatta inom privata tjänstesektorn och 12 000 fler
inom offentliga sektorn, i relativa tal 1,1 respektive 0,8 procent. Ett undantag är jordbruket,
där vi under både 2011 och 2012 räknar med en viss nedgång.
Sysselsatta, tusental respektive årlig procentuell förändring
Näringsgren
Jord- och skogsbruk
Industri
Byggverksamhet

2010

2011

2012

81

-1,2

-1,2

593

1,9

-3,8

299

1,3

0,3

Privata tjänster

2 014

1,8

1,1

Offentliga tjänster

1 437

2,4

0,8

4 429

2,1

0,1

Totalt

Tabellen innehåller avrundade värden. I totalen ingår även de sysselsatta vars näringsgren saknas.
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.
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Ökningen av bristen i näringslivet dämpas…
I och med att konjunkturen börjar dämpas stiger inte den privata sektorns rekryteringsproblem så mycket längre. Bland arbetsställena i höstens intervjuundersökning uppgav 26,3 procent att de vid något tillfälle haft rekryteringsproblem det senaste halvåret, jämfört med 24,7
procent i vårundersökningen. Störst är ökningen inom byggbranschen, där dock säsongeffekterna spelar in. Även inom verkstadsindustrin har bristtalen ökat ganska tydligt. I övrigt är
förändringarna från i våras små. För det kommande året väntas överlag avtagande rekryteringsproblem, och särskilt påfallande blir detta inom industrin.
Andel arbetsställen som upplevde arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar under det senaste
halvåret inom privat sektor
Våren
2008

Hösten
2008

Våren
2009

Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Hösten
2011

Byggnadsverksamhet

42

33

17

16

21

31

31

38

Industri

37

32

15

10

11

18

26

28

46

40

15

11

11

22

32

36

Handel

20

18

9

7

10

13

16

16

Transport

30

27

14

14

14

18

22

22

30

27

17

14

15

21

21

23

37

38

24

17

21

28

37

38

därav verkstadsindustri

Hotell och restaurang
samt personliga och
kulturella tjänster
Information och
kommunikation
Finansiell verksamhet,
företagstjänster

36

32

20

18

21

21

29

30

Totalt

32

28

15

13

15

20

25

26

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

…men fortsatt uppgång av bristen i kommunerna
Inom den offentliga sektorn fortsätter uppgången av rekryteringsproblemen i kommunerna.
Här syns stora uppgångar i bristtalen mellan vårens och höstens intervjuundersökningar för
framför allt gymnasieskolan och barnomsorgen, och tydliga uppgångar även för andra verksamheter. Å andra sidan minskar rekryteringssvårigheterna inom den statliga verksamheten
och delar av de landstingskommunala verksamheterna. Som helhet har dock nivån inom den
offentliga sektorn stigit från 32,2 till 37,8 procent.
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Andel verksamhetsområden som upplevde arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar under det
senaste halvåret inom kommuner, landsting och stat
Våren
2008

Hösten
2008

Våren
2009

Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Hösten
2011

Barnomsorg

49

43

29

28

24

31

37

49

Grundskola

32

40

32

31

26

37

40

45

Gymnasieskola

36

41

25

28

20

38

30

43

Vuxenutbildning

13

11

9

12

8

15

14

20

Vård och omsorg

35

29

17

18

19

23

29

31

Övrig kommunal verksamhet

33

30

19

14

17

24

26

33

Lasarett och slutenvård

89

90

87

85

85

89

90

91

Primärvård

85

94

93

96

94

88

81

84

Tandvård

63

50

72

70

78

68

81

67

Övrig landstingsverksamhet

26

23

16

11

17

14

20

17

Statlig verksamhet

23

27

19

17

22

25

27

24

Totalt

35

34

25

24

24

30

32

38

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.
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Jord- och skogsbruk
Osäkerhet om 2012 inom jordbruket
Lantbruket har haft en period med gynnsammare utveckling än vad som varit vanligt för näringen. Priser och lönsamhet har varit bättre än vanligt, men det råder fortfarande betydande
skillnader mellan olika producenter. En del lantbrukare har breddat sin verksamhet till bland
annat gårdsförsäljning, turism med mera för att öka intäkterna. Det finns för närvarande en
del orosmoln för näringen, internationell finansiell oro, stigande kostnader och risk för allmän försvagning av jordbrukspriserna är några.
Mjölkbönderna har haft ett år av bättre priser och det finns en förhoppning om att denna
situation ska bestå det kommande året. Den inhemska nötköttsproduktionen utsätts för fortsatt konkurrens från utländska producenter och det finns en osäkerhet kring den fortsatta
prisutvecklingen. Grisköttsproduktionen har haft en bekymmersam tid. Ett ökat utbud av
griskött i hela Europa har för Sveriges del lett till ökad import och lägre priser. En produktionsanpassning har skett och ett lägre utbud av griskött kan komma att förbättra prisläget,
likaså finns förhoppningar om draghjälp från ökad global konsumtion. Sommarens spannmålsskördar bedöms ha blivit större än det historiska genomsnittet och större än år 2010.
Stigande utbud av spannmål från öst har dock ökat den allmänna tillgången på spannmål och
hållit tillbaka priserna, särskilt för vissa grödor.

Fortsatt hög aktivitet inom skogen
Aktiviteten inom skogen har varit utomordentligt hög historiskt sett. Avverkningsvolymerna
under år 2010 och 2011 har varit de största sedan 2005 då stormen Gudrun bidrog till de då
mycket höga volymerna. Avverkningsvolymerna har stigit genom de höga skogspriserna, vilka
inneburit att många skogsägare valt att avverka skog och i många fall tidigarelagt avverkningar. Priserna på timmer och massa steg betydligt under år 2010 och prisnivån har varit oförändrat hög under år 2011. Utvecklingen under sensommaren och hösten 2011 har medfört att
läget har blivit mer osäkert i samband med den internationella oron och det finns tecken på
att priserna för skogsråvara är på väg att gå ned. Det är dock svårt att bedöma i vilken grad
priserna sjunker eftersom en alltför stor sänkning från bolagens sida kan komma att medföra
en kraftig inbromsning och kraftigt fallande avverkningsvolymer. Det leder i sådana fall till att
det blir brist på skogsråvara.
Även om världsmarknadspriset på massa har sjunkit under hösten så har de svenska producenterna delvis kompenserats av starkare dollar men mycket tyder på att den svagare konjunkturutvecklingen slår igenom i skogspriserna framöver. Kapaciteten inom sågverksnäringen har byggts ut kraftigt i södra Sverige bland annat genom två nya stora sågverk som tillhör
de största i sitt slag i Europa. Den utbyggda kapaciteten tillsammans med en försämrad konjunktur kommer att ytterligare blottlägga strukturproblemen inom branschen och flera mindre sågverk riskerar att slås ut. Näringen behöver även fortsättningsvis öka sin försäljning
utanför Europa för att så mycket som möjligt kompensera en väntad nedgång av efterfrågan
på sågade träprodukter på de europeiska marknaderna.
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Sysselsättningen minskar något
Antalet sysselsatta inom areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske med mera) har minskat
under de senaste åren. Nedgångstakten ligger på strax över 1 procent motsvarande ett tusental personer per år, en nedgångstakt som ser ut att kvarstå år 2011, allt enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. År 2012 sker en viss fortsatt minskning. Sysselsättningsnivån påverkas
främst av att äldre yrkesverksamma slutar. Påfyllnaden av yngre yrkesverksamma är ständigt
för liten för att kompensera avgångarna, och om det inte sker något trendbrott i tillskottet av
yngre så kommer sysselsättningen att fortsätta minska på lång sikt. Aktiviteten inom dessa
näringar varierar kraftigt mellan olika årstider vilket också får tydligt genomslag i sysselsättningsläget och tillgången på jobb att söka. Under sommarsäsongen är aktiviteten som högst
och arbetskraft behövs bland annat när det gäller avbytare och maskinförare samt inom olika
jobb inom skogsbruket, till exempel avseende markberedning, skogsplantering och röjning.
De senaste årens stora avverkningsvolymer innebär en hög aktivitet inom skogsbruket sommaren 2012 och det kan bli svårt att finna all den arbetskraft som behövs till dessa arbeten.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

54

Industri
Uppgången vänds till nedgång
Den uppgång i industrikonjunkturen som gjort sig gällande sedan hösten 2009 planade ut
under våren 2011, och övergick sent under sommaren till en tydlig nedgång. Detta gäller i
första hand orderingången, men även i viss mån produktion och leveranser. Försvagningen
gäller både insatsvaror och investeringsvaror och är särskilt tydlig för pappers-, stål- och kemiindustrin. Omslaget inom industrin har kommit snabbt, och kan framför allt härledas till
försämringen i omvärldskonjunkturen. Detta innebär att det är exportföretagen som mest
påtagligt känner av försvagningen. I och med att också den privata konsumtionen i Sverige
påverkats negativt, av bland annat börsoron, börjar emellertid även den hemmamarknadsorienterade industrin i viss mån förlora mark. Den totala industrins konfidensindikator har fallit
under en stor del av 2011, och värdet ligger nu markant under det historiska genomsnittet.29
Vidare ligger nu inköpschefsindex något under 50, vilket indikerar en viss försvagning av industrins utveckling. Sett i ett något längre perspektiv har emellertid industriproduktionen
ökat tydligt, och låg under årets tredje kvartal fortfarande 9 procent högre än ett år tidigare.30

Dystra men osäkra framtidsutsikter
Det som är mest avgörande för den framtida utvecklingen inom industrin är vad som händer
– ekonomiskt och politiskt – inom en rad krisdrabbade länder inom Eurozonen, och här är
framtidsutsikterna osedvanligt svårbedömda. Även om kriserna hanteras på ett ur ekonomisk
synvinkel optimalt sätt, kvarstår dock det oundvikliga faktum att industrikonjunkturen kommer att försvagas markant åtminstone under det kommande året. Till detta bidrar också den
fortsatt tröga utvecklingen i USA:s ekonomi. Det är framför allt exportindustrin som kommer
att fortsätta sin negativa trend, med även hemmamarknadsindustrin väntas utvecklas svagt
till följd av vacklande framtidstro hos hushållen. Enligt KI:s konfidensindikator har arbetsgivarnas missnöje med orderstockar och färdigvarulager ökat påtagligt de senaste månaderna,
och enligt SCB31 räknar mer än hälften av de största företagen i 18 olika industrigrenar med
sämre tider, samtidigt som ytterst få företag räknar med en förbättring. För 2011 som helhet
beräknas en uppgång i industriproduktionen med cirka 11,5 procent (jämfört med 15 procent
år 2010), som 2012 övergår i en nedgång.

Svag framtidstro i Arbetsförmedlingens enkäter
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av cirka 2 000 industriföretag hösten 2011 visar
på starkt nedtonade förväntningar jämfört med den tidigare utvecklingen. Intervjusvaren
visar att drygt 40 procent av arbetsställena känt av en ökad efterfrågan på sina produkter de
senaste sex månaderna, medan knappt 17 procent noterat en minskning. Detta ger ett nettotal
på 24, något som starkt kontrasterar mot de optimistiska förutsägelserna från vårens undersökning, då nettotalet angavs till 55. Inför de kommande sex månaderna har förväntningarna
skruvats ned ytterligare. Knappt 27 procent av arbetsställena förutser nu ökad efterfrågan,
Enligt KI:s konjunkturbarometer i oktober.
Enligt Nationalräkenskaperna.
31 Snabbindikatorer på konjunkturen, oktober 2011.
29

30
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medan drygt 21 procent räknar med en minskning. Detta ger ett nettotal på 5, vilket är det
tredje lägsta sedan intervjuundersökningarna började 1997.32 Bland annat redovisar stora
delbranscher som papper och massa, järn och stål samt motorfordon negativa nettotal. Något
mer positiva är arbetsgivarna på sex till tolv månaders sikt, då nettotalet summeras till 19,
men även detta tal hör till de lägsta som någonsin registrerats och är, som tidigare nämnts,
enligt vår bedömning överskattat.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av
arbetsställen med minst 5 anställda. Länkad serie

Sysselsättningen har ökat något
De senaste årens starka produktionsutveckling inom industrin har inneburit en viss återhämtning även för sysselsättningen, som började växa kring årsskiftet 2009/2010. Mellan de
tredje kvartalen 2010 och 2011 statistikfördes en uppgång med cirka 15 000 personer, till
620 000. Framför allt är det delar av den konjunkturkänsliga verkstadsindustrin som behövt
nyanställa, exempelvis tranportmedelsindustrin samt stål- och metallframställningen. Det
finns också verksamheter som uppvisar minskad sysselsättning, däribland pappers- och pappersvarutillverkningen.33
Det senaste årets uppgång av industrins sysselsättning innebär ett temporärt trendbrott i en
utveckling mot färre sysselsatta som pågått i flera decennier, och som tar förnyad fart i varje
konjunkturnedgång. Förra gången en uppgång registrerades ligger så pass långt tillbaka som
1998, och sedan dess har sysselsättningen minskat med 200 000 personer, varav ungefär
hälften inom verkstadsindustrin. Orsaken är framför allt en kontinuerlig och mycket kraftig
produktivitetstillväxt34 inom industrin – som flertalet år (dock inte 2010 och 2011) överstigit
produktionstillväxten – men också en överföring av industriella verksamheter till tjänstesek-

De lägsta värdena, -10 à -11, noterades under hösten 2008 och våren 2009, i den hittills svåraste industrikrisen i modern tid.
Uppgifterna från enskilda industrigrenar är hämtade från Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik. Enligt denna är den totala
uppgången något större än i AKU.
34 Denna uppgick (enligt KI) under 2010 till 14,4 procent och skattas för 2011 till 7,8 procent, vilket alltså kan jämföras med produktionsuppgången med 16,0 respektive 10,4 procent.
32
33
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torerna. Till detta kommer en ökad användning av bemanningsföretag, som motverkar den
statistikförda sysselsättningsökningen inom industrin under 2011. Bemanningsföretagens
sysselsättning bokförs nämligen inom den privata tjänstesektorn.

Något lägre kapacitetsutnyttjande
Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i höst har kapacitetsutnyttjandet för industrins personal sjunkit något, men det ligger fortfarande över det historiska genomsnittet.
Detta visar sig också genom att antalet arbetade timmar det senaste året ökat långsammare
än sysselsättningen.35 Andelen arbetsställen som inte kan höja produktionen med mer än
högst 10 procent utan att nyrekrytera uppgavs nu till 67 procent – 71 procent inom verkstadsindustrin och 63 procent inom övrig tillverkningsindustri – jämfört med 69 procent vid de två
närmast föregående mättillfällena. Förändringen är inte stor, men ändock en av flera signaler
om att dämpningen av aktiviteten inom industrin snart kommer att påverka sysselsättningen
inom näringen.

Färre platser och fler varsel
Ett annat tecken på att kärvare tider förestår inom industrin finns i Arbetsförmedlingens
platsstatistik. Denna registrerade 7 000 nya industriplatser under perioden juli-oktober 2010,
och 6 000 ett år senare. Huvuddelen av nedgången faller på verkstadsindustrin. En ytterligare
varningssignal, som kommit upp först den allra senaste tiden, är ett antal ganska stora industrivarsel. I oktober 2011 varslades sålunda 2 900 industrianställda om uppsägning, vilket är
900 fler än i oktober året innan. Ökningen berör framför allt transportmedelstillverkning
samt stål- och metallframställning. Det är fortfarande mycket långt kvar till rekordnivån i
oktober 2008, då 12 000 industrianställda varslades om uppsägning, men nivån kan stiga
snabbt.

Nedgången i sysselsättning tar åter fart
Flera faktorer tyder således på en framtida försvagad arbetsmarknad inom industrin, något
som också styrks av sysselsättningsfrågan i höstens intervjuundersökning. För helåret 2011
förutser vi emellertid en ökning, jämfört med 2010, med i genomsnitt 11 000 personer, efter
en tydlig inbromsning i slutet av året. Därefter tar nedgången fart, och för 2012 förutses en
minskning med 23 000 personer.36 Därmed blir det industrin som även i denna konjunkturnedgång drabbas klart hårdast bland näringarna. Av vår undersökning framgår vidare att de
största personalnedskärningarna väntas inom verkstadsindustrin. Undersökningen visar också tydligt att det framför allt är de större företagen som planerar nedskärningar av sina personalstyrkor när efterfrågan viker.

Viss brist på arbetskraft
De senaste årens konjunkturuppgång har medfört en viss ökning av rekryteringsproblemen
inom industrin. Ökningen är emellertid nu på väg att plana ut. I höstens intervjuundersökning uppgav 28 procent av arbetsgivarna att de upplevt brist på arbetskraft de senaste sex
35
36

Enligt AKU.
Till detta kommer en förväntad stor nedgång av antalet industrisysselsatta via bemanningsföretag.
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månaderna, jämfört med 26 procent i vårens undersökning. Bristen gäller i de flesta fall
spetskompetent personal, till exempel vissa grupper av ingenjörer och specialistutbildade
verkstadsarbetare. Denna bild bekräftas i stort sett av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som också visar att brist på arbetskraft inte utgör något nämnvärt hinder för verksamheten. Rekryteringssvårigheterna kommer dessutom att minska påtagligt under de kommande åren. I stället träder arbetslöshetsproblemen mer och mer i förgrunden. Arbetslösheten är redan i utgångsläget rätt stor inom vissa industriyrken eftersom produktivitetsutvecklingen är snabb och kvalifikationskraven allt högre, varvid ganska många av de arbetssökande
inom de av arbetsgivarna mer efterfrågade yrkena inte innehar aktuell kompetens.
Bristen på arbetskraft återkommer dock när konjunkturen vänder uppåt igen, och här är det
viktigt med framförhållning från både de studerandes och utbildningsanordnarnas sida. Utbildningsvolymerna mot teknik- och tillverkningsyrken är nämligen i nuläget alldeles för låga
för att trygga den långsiktiga tillväxten inom industrin, i synnerhet som stora pensionsavgångar just nu pågår inom många av yrkena. Framför allt gäller detta olika grupper av högskoleingenjörer.
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Byggnadsverksamhet
Starkt 2011 följs av ett svagare 2012
För byggnadsverksamheten ser 2011 ut att bli ännu ett starkt år. Återhämtningen inom branschen inleddes under 2010 och har fortsatt under 2011. Byggkonjunkturen har dock successivt mattats av mot slutet av året. Orosmomenten i omvärlden blir allt fler och byggverksamheten, i synnerhet husbyggandet, är konjunkturkänslig. De kommande åren väntas en betydligt svagare utveckling.

Minskad optimism bland byggföretagen
Företagens förväntningar om den framtida efterfrågeutvecklingen, som i våras var rekordhöga, har nu mattats av rejält. Vårens höga förhoppningar infriades inte, men utvecklingen har
ändå varit övervägande positiv under det senaste halvåret. För det kommande året har nu
arbetsgivarna skruvat ned sina förväntningar rejält. Närmare vart fjärde arbetsställe väntar
sig en minskande efterfrågan under de kommande sex månaderna, samtidigt som vart fjärde
arbetsställe väntar sig en ökning. I våras var förväntningarna betydligt positivare och drygt
hälften av arbetsställena väntade sig en ökande efterfrågan under samma period. Mycket tyder på att efterfrågan nu försvagas, men att detta sker på en hög nivå.
Efterfrågeutvecklingen inom byggverksamheten
våren 2007 - hösten 2011
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av
arbetsställen med fler än 5 anställda

I Konjunkturinstitutets barometerundersökningar syns också den minskade optimismen hos
byggföretagen. Konfidensindikatorn inom bygg- och anläggningsverksamhet ligger fortfarande över det historiska genomsnittet för branschen. Dock anger 40 procent av företagen vikande efterfrågan som största hinder för byggandet. Det är främst de framtida sysselsättningsplanerna som företagen har justerat ned under det senaste halvåret.

Avmattning i bostadsbyggandet…
En stark ökning i bostadsbyggandet har varit drivkraften i konjunkturutvecklingen. Bostadsinvesteringarna ökade med nästan 18 procent under de tre första kvartalen 2011, jämfört med
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motsvarande period i fjol, men ökningen har mattats under året. Antalet påbörjade nybyggda
bostäder ökade kraftigt under 2010, men under 2011 ser ökningen ut att ha avtagit, enligt
preliminära uppgifter från SCB. Det är främst småhusbyggandet som har minskat. För de tre
första kvartalen 2011 har antalet påbörjade lägenheter i småhus minskat med 13 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt påbörjades nybyggnad av nästan lika många lägenheter i flerbostadshus som under motsvarande period 2010. Sammantaget innebär det en
minskning av antalet påbörjade lägenheter med en procent under de första tre kvartalen 2011
jämfört med samma period i fjol.
Framöver väntas en fortsatt dämpning av bostadsbyggandet. Bostadspriserna har sjunkit under det senaste året.37 Företagen väntas nu få svårare att sälja nyproducerade lägenheter och
planerade projekt riskerar därför att skjutas på framtiden. Samtidigt finns flera faktorer, till
exempel förväntningar om räntesänkningar och fortsatt stora underliggande behov av bostäder – i första hand i tillväxtregionerna där befolkningen växer och sysselsättningen väntas
fortsätta öka något – som talar för en fortsatt efterfrågan på bostäder.
Uppgången i ombyggnadsinvesteringar har avtagit efter 2010 års stora ökning. Första halvåret 2011 uppgick ökningen till 7 procent, vilket kan jämföras med en ökning om 23 procent
för helåret 2010. Effekten av de förenklade reglerna för utbetalning av ROT-bidraget vid
halvårsskiftet 2009 ser nu ut att ha klingat av. För det kommande året väntas ombyggnadsinvesteringarna plana ut, i takt med att hushållens allmänna efterfrågan minskar.38
Lokalinvesteringarna har ökat under 2011, och ser ut att få en relativt god utveckling även
under 2012. Det är främst de offentliga lokalinvesteringarna som ökat kraftigt under första
halvåret 2011.39 Utvecklingen har också varit god på kontorssidan. Flera gallerior och köpcentrum är planerade, men med tanke på handelns konjunkturutveckling är det osäkert om
byggandet av dessa kommer igång. Redan nu har handelns investeringar dämpats påtagligt.40

…men anläggningsverksamheten ökar något
2011 ser ut att bli ett svagt år för anläggningsverksamheten som följd av en minskning av de
privata anläggningsinvesteringarna. De offentliga anläggningsinvesteringarna har dock utvecklats positivt och flera stora offentliga infrastrukturprojekt pågår. De offentliga anläggningsinvesteringarna väntas öka ytterligare under 2012. Under 2012 och 2013 genomförs
infrastruktursatsningar om sammanlagt fem miljarder kronor. Under 2012 satsas 1,8 miljarder inom järnvägen, och vägsidan tillförs 950 miljoner.
De privata anläggningsinvesteringarna fortsätter gå trögt. Enligt SCB:s investeringsenkät i
oktober 2011 planerar dock företagen inom energiförsörjning för ökade investeringar under
2012.

Enligt Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter minskat med en procent det senaste året samtidigt som priset på villor minskat med tre procent. Pressmeddelande 111115.
38 Sveriges Byggindustrier, Byggkonjunkturen nr 3 2011.
39 Sveriges Byggindustrier, Byggkonjunkturen nr 3 2011.
40 Mellan de tre första kvartalen 2010 och 2011 syns här en tydlig nedgång.
37
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Sysselsättningsökningen växlar ner
Enligt SCB:s AKU-undersökning uppgick antalet sysselsatta inom byggnadsverksamheten
under tredje kvartalet 2011 till 310 000 personer. Sysselsättningen i branschen är därmed i
princip oförändrad jämfört med samma kvartal 2010. Antalet sysselsatta inom byggnadsverksamheten har enligt AKU ökat sedan 2010, men ökningstakten har mattats av under 2011.
Inom byggbranschen finns också utländsk arbetskraft, som inte fångas upp i AKU. Det gäller
personer som arbetar i Sverige, men som inte är folkbokförda här. Dessa fångas upp i SCB:s
kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS), under förutsättning att de får sin lön från ett
svenskt företag. Samtidigt är många utländska entreprenörer verksamma i byggbranschen
och de som är anställda hos ett utländskt företag fångas inte alls upp i den svenska sysselsättningsstatistiken. KS visar dock en tydlig ökning av antalet anställda inom byggnadsverksamheten de senaste åren. De utländska företagen och arbetstagarna bidrar troligen till en dämpning av såväl bristtal som den sysselsättningsstatistik som redovisas av SCB.
Både Arbetsförmedlingens och Konjunkturinstitutets undersökningar tyder på att sysselsättningsökningen nu är på väg att mattas av. I Konjunkturinstitutets november undersökning
antyder företagen en viss ökning av sysselsättningen under de närmaste månaderna. Arbetsförmedlingens undersökning visar dock en tydlig nedväxling i byggföretagens anställningsplaner på ett års sikt. För helåret 2011 bedöms antalet sysselsatta inom byggnadsverksamheten öka med 4 000 och för 2012 prognostiseras ökningen till 1 000.

Låg arbetslöshet väntas vända uppåt
Arbetslösheten inom byggbranschen upphörde att minska vid mitten av 2011, och har de senaste månaderna visat en tendens att öka något. Antalet inskrivna arbetslösa och personer i
program med aktivitetsstöd som i första hand söker jobb inom ett byggyrke uppgick i oktober
till 10 000 personer. Det innebär en minskning med nästan 2 700 personer, eller dryga
20 procent, jämfört med samma månad i fjol. Under de senaste månaderna har minskningstakten avtagit. Konjunkturläget indikerar nu att arbetslösheten kan komma att öka mer markant under 2012.

Fortsatt brist på arbetskraft
Bristtalen inom byggnadsverksamheten fortsätter att vara stora. Nästan 40 procent av arbetsställena i Arbetsförmedlingens undersökning anger att de upplevt brist på arbetskraft vid
rekrytering de senaste sex månaderna. Motsvarande andel var vid de två senaste undersökningarna drygt 30 procent. Flera byggarbetsgivare anger också att det finns en dold brist på
arbetskraft, som gjort att de avstått från att ens försöka rekrytera. Precis som tidigare är bristen mest framträdande när det gäller produktionsledande personal. Det råder också brist
inom vissa mindre yrken, där bristen är liten mätt i antal personer men ändå kännbar för
företagen. Bristen väntas minska något i takt med att sysselsättningsökningen dämpas. Den
väntas dock kvarstå, särskilt inom vissa yrken där antalet nyutbildade under en längre tid
varit för få.
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Antal totalt inskrivna arbetslösa inom byggyrken
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Privata tjänster
Fortsatt uppgång
Den privata tjänstesektorn41 är arbetsmarknadens främsta sysselsättningsmotor, och den
innehåller både avancerade konsultjobb och lämpliga ingångsjobb för ungdomar. Sektorn har
vuxit mycket starkt under många år, med endast smärre avbrott under lågkonjunkturerna.
Under tredje kvartalet 2011 sysselsatte den i genomsnitt 2,1 miljoner personer, eller drygt 45
procent av den totala sysselsättningen. Detta innebär en ökning med 30 000 personer på ett
år och 75 000 personer på två år. Det senaste året är det emellertid i huvudsak kompetenskrävande områden som konsult- och uppdragsverksamheter som vuxit starkt, medan övriga
delbranscher i stigande omfattning kommit att känna av den allmänna konjunkturdämpningen.
De privata tjänsterna påverkas främst av hushållens konsumtion och av industrins och byggbranschens utveckling, men tjänsteexporten har också blivit en variabel att räkna med. Alla
dessa faktorer är nu mer eller mindre tydligt stadda i utplaning, och nästa år kan man efter
hand räkna med att de privata tjänsterna känner av konjunkturnedgången mer tydligt. Därmed kommer även den privata tjänstesektorn att få en dämpning de närmaste åren, även om
verkningarna på arbetsmarknaden blir betydligt mindre kännbara än inom exempelvis industrin. Till detta bidrar inte minst det faktum att den privata tjänstesektorn är, och kommer att
förbli, mycket sysselsättningsintensiv, varvid det är svårt – med varuhandeln som undantag –
att höja produktiviteten nämnvärt när verksamheternas lönsamhet sjunker.
Det finns också mer organisatoriska och bokföringsmässiga förklaringar till den privata tjänstesektorns storlek. Till dessa hör bland annat den outsourcing till tjänsteföretag av exempelvis
konsult- och servicetjänster, som under en lång tid gjorts av många industriföretag i syfte att
renodla den egna kärnverksamheten. Dessutom finns många industriarbetare samt vård- och
omsorgssysselsatta personer registrerade som anställda inom den privata tjänstesektorns
bemanningsföretag, och hyrs ut till olika arbetsgivare vid behov. Denna typ av anställningar
beräknas dock minska under den kommande lågkonjunkturen, framför allt på grund av fallande efterfrågan från industrins sida.

Positiva bedömningar om framtiden
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2011 uppvisar en relativt ljus bild av utvecklingen inom den privata tjänstesektorn. Där uppgav 41 procent av arbetsställena att efterfrågan på deras varor och tjänster hade ökat de senaste sex månaderna, medan 15 procent
angav en minskning. Nettotalet blev således 26. Detta innebär emellertid en markant nedjustering jämfört med vårens förutsägelser för de kommande sex månaderna (framför allt för
handeln), då nettotalet prognostiserades till 54. Även för det kommande året väntas en förhållandevis god utveckling inom det privata tjänsteområdet. För de kommande sex månader-

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, finansiell verksamhet och
företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster. Samtliga sysselsättningsuppgifter är hämtade från AKU och avser åldersgruppen 16-64 år.
41
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na räknar sålunda 37 procent av arbetsgivarna med en ökning och 13 procent med en minskning, vilket ger ett nettotal på 24. Optimismen är störst inom information och kommunikation och klart minst inom transportnäringen. För de därnäst följande sex månaderna ökar
optimismen ytterligare något, och nettotalet ligger här på 32. Som helhet kan sägas att framtidsbedömningarna är avsevärt mer positiva inom den privata tjänstesektorn än inom övriga
sektorer på arbetsmarknaden, även om förväntningarna också här dämpats åtskilligt under de
senaste månaderna. Som tidigare nämnts innebar emellertid även dessa förväntningar en viss
överskattning av utvecklingen, enligt vår bedömning.
Andel av arbetsställen som bedöms ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito minskning
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

Blandade signaler i Arbetsförmedlingens statistik
Antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingarna inom det privata tjänsteområdet ökade
mellan månaderna juli-oktober 2010 och motsvarande period 2011 med 23 000 till 131 000.
Särskilt markant var uppgången bland företagstjänsterna. Samtidigt ökade emellertid antalet
personer som varslats om uppsägning med 2 500 till 8 500 – betydligt mer än för andra delar
av arbetsmarknaden – och här är uppgången särskilt tydlig inom handeln. Det ökade antalet
varsel, tillsammans med det faktum att ökningen av antalet platser de senaste månaderna
bromsat in något, indikerar att den privata tjänstearbetsmarknaden börjar kylas av.

Långsammare sysselsättningsökning framöver
Flera indikatorer visar således att förstärkningen av den privata tjänstearbetsmarknaden nu
har kulminerat, och att uppgångstakten i sysselsättning nu blir betydligt lägre än tidigare.
Inom vissa delbranscher kan det därvid bli fråga om en viss nedgång i antalet sysselsatta.
Denna utveckling styrks också i viss mån av intervjuundersökningens sysselsättningsfråga,
som visar på en något långsammare ökningstakt än tidigare. Vi räknar nu med att den genomsnittliga sysselsättningen ökar med 36 000 personer mellan helåren 2010 och 201142 delvis på grund av ett stort överhäng från 2010 – och förutser en ytterligare uppgång under

42 Alltså en betydande nedskrivning från vårens prognos 2011, där vi förutsåg en uppgång med 59 000 personer. Hela nedrevideringen av sysselsättningen under 2011 faller därmed på området privata tjänster.
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2012, med 22 000. Inbromsningen av arbetsmarknaden väntas också medföra ett ökat inslag
av deltidsarbete inom delar av privat tjänstesektor, framför allt inom handeln samt hotell och
restaurang.

Fortsatt brist på kvalificerad arbetskraft
Trots den något långsammare sysselsättningsutvecklingen har rekryteringsproblemen inom
stora delar av den privata tjänstesektorn ökat ytterligare något det senaste halvåret. Problemen är mest uttalade när det gäller högutbildad arbetskraft. Enligt höstens intervjuundersökning var bristen på arbetskraft störst inom området information och kommunikation, där 38
procent av de tillfrågade arbetsgivarna uppgav sig ha brottats med rekryteringssvårigheter
under de senaste sex månaderna. Den motsatta ytterligheten representerades av de personliga och kulturella tjänsterna, där bristtalet fallit till 11 procent. Motsvarande tal för hela den
privata tjänstesektorn beräknas till 23 procent. Allt eftersom arbetsmarknaden fortsätter att
sakta in väntas arbetskraftsbristen så småningom trappas ned till lägre nivåer.

Handel
Antalet sysselsatta inom handeln43 uppgick under tredje kvartalet 2011 till i genomsnitt
570 000 personer, vilket innebär en marginell ökning, med 4 00044, sedan tredje kvartalet
2011. Detta innebär en rejäl inbromsning från föregående år, då ökningen bokfördes till
24 000 personer. Omslaget kan härledas till en alltmer försvagad försäljningsutveckling inom
detaljhandeln, medan partihandeln klarat sig något bättre. Den senaste tiden har detaljhandelns försäljningsvolymer minskat flera månader i rad, och nedgången är särskilt påtaglig
inom den förhållandevis volatila sällanköpshandeln. Även nyregistreringen av personbilar
börjar nu mattas av, medan lastbilsmarknaden ännu så länge endast påverkats i mindre omfattning. Fortfarande är dock en stor majoritet av handelns arbetsgivare nöjda med försäljningssituationen och lönsamheten, och försäljningspriserna har, totalt sett, förändrats tämligen marginellt.45
Vår intervjuundersökning i höst visar på en tydlig nedtoning av den framtidsoptimism som
kom till synes i våras. Då prognostiserades nettotalet för försäljningsutvecklingen de kommande sex månaderna till 57, medan det faktiska utfallet enligt höstenkäten stannade vid 22
(40 procent uppgav ökad och 18 procent minskad försäljning det senaste sex månaderna).
Denna gång förutser 37 procent en ökning för det närmaste halvåret, jämfört med 14 procent
som räknar med minskning, vilket ger nettotalet 23. Nivån är högst hos partihandeln och
lägst hos handeln med motorfordon. För det därefter följande halvåret ser man en viss ljusning, och nettotalet har då satts till 33.
En retarderad försäljningsutveckling samt ett relativt lågt personalkapacitetsutnyttjande, i
förening med stora strukturrationaliseringar inom branschen, medför en dämpning framöver
av sysselsättningsutvecklingen inom handeln, och då i synnerhet detaljhandeln. Även om

Till denna delbransch räknas också reparation av motorfordon och motorcyklar.
Ökningen är ej statistiskt säkerställd.
45 De ekonomiska uppgifterna för delbranscherna har hämtats från KI:s konjunkturbarometer, oktober 2011, samt från SCB:s och
HUI:s detaljhandelsindex.
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nyrekryteringarna blir färre, krävs emellertid åtskilliga ersättningsrekryteringar på grund av
den höga personalomsättningen. Detta innebär möjligheter till jobböppningar för exempelvis
ungdomar och invandrare, även om konkurrensen om jobben hårdnar.

Transport
Den statistikförda sysselsättningen inom transportväsendet46 har sakta minskat något de senaste åren. Den uppgick under tredje kvartalet 2011 till i genomsnitt 232 000 personer, vilket
är 4 000 färre än ett år tidigare och 8 000 färre än för två år sedan. Detta ger dock långt ifrån
hela bilden, eftersom en snabbt växande andel av personalen består av dels utländska entreprenörer – som inte ingår i AKU-statistiken – dels uthyrningar från bemanningsföretag. Därför torde det istället vara fråga om en viss sysselsättningsökning inom transportbranschen.
Detta står också i bättre samklang med transporternas nära koppling till industrin och byggnadsverksamheten, alltså branscher som i stort sett gått bra ända fram till för några månader
sedan.
Nu bromsas emellertid utvecklingen upp inom dessa näringar. Även transportsektorns senaste intervjusvar om orderingången visar på en dämpning, jämfört men den förra undersökningen. Nettotalet bokfördes till 23 för de gångna sex månaderna (37 procent uppgav ökad
och 14 procent minskad efterfrågan), jämfört med prognosvärdet från i våras, som var 43. För
de kommande sex månaderna beräknas nettotalet till ett så lågt värde som 7, följt av en ökning till 13 procent på sex till tolv månaders sikt. 25 procent av arbetsställena räknar med
uppgång och 18 procent med nedgång av efterfrågan det närmaste halvåret. Den bästa utvecklingen förutses härvid för stödtjänsterna till transporter. För transportverksamheten som
helhet kan man emellertid vänta sig en viss minskning av sysselsättningen det kommande
året. Åkerierna upplever lönsamhetsproblem till följd av konkurrens från utländska aktörer,
och luftfarten känner också fortfarande av lönsamhetsproblem, med åtföljande omstrukturering i släptåg.

Hotell och restaurang
Inom hotell- och restaurangbranschen arbetade under tredje kvartalet 2011 i genomsnitt
145 000 personer, vilket innebär en viss nedgång, en utveckling som väntas fortsätta även
nästa år. Hotell- och restaurangnäringen är nämligen mycket konjunkturkänslig, och påverkas starkt av hushållens och företagens benägenhet att konsumera lite mer än det mest oumbärliga i tillvaron. Dessutom är personalkapacitetsutnyttjandet lågt.
En indikator på det förändrade stämningsläget inom branschen är den efterfrågeutveckling
som noteras i våra intervjuundersökningar. Enligt höstenkäten angav 42 procent av arbetsställena att nivån hade stigit de senaste sex månaderna, medan 18 procent menade att den
hade fallit. Nettotalet blev därmed 24, alltså långt ifrån det som prognostiserades i vårenkäten, nämligen 60. För de kommande sex månaderna räknar 40 procent av arbetsställena med
ökad och 13 procent med minskad efterfrågan, vilket ger nettotalet 27. För det nästkommande
halvåret förutses dock ett visst uppsving, med nettotalet 41. Trots nedgången i sysselsättning
finns det goda möjligheter till jobböppningar för ungdomar och invandrare, eftersom behovet
46

Inklusive magasineringsverksamheten.
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att ersättningsrekrytera är stort på grund av den höga personalomsättningen, men konkurrensen om jobben hårdnar alltmer.

Information och kommunikation
Området information och kommunikation47 har utvecklats mycket starkt under ett par års tid.
I medeltal var 196 000 personer sysselsatta i denna sektor under tredje kvartalet 2011, vilket
är 19 000 fler än under tredje kvartalet 2010. Framför allt inom datakonsultbranschen – som
är den klart största delbranschen inom området – samt inom området telekommunikationer
är utvecklingen tydligt uppåtriktad. Ett flertal indikatorer visar på en fortsatt god tillväxt
inom information och kommunikation, trots den allmänna konjunkturförsämringen.
En av dessa indikatorer är vår intervjuundersökning, där 47 procent av arbetsgivarna noterat
en uppgång av efterfrågan på tjänsterna de senaste sex månaderna, och bara 10 procent rapporterat en nedgång. Nettotalet blev således 37. För de kommande sex månaderna redovisas
nettotalet 34 (för telekommunikation hela 58 procent, och höga nivåer även inom datakonsultområdet), med 42 procent som angett ökning och bara 8 som angett minskning. Dessa tal
är de starkaste för någon av delbranscherna inom den privata tjänstesektorn. Nettotalet för
efterfrågan sex till tolv månader framåt uppgick till 38, näst högst efter hotell- och restaurangverksamheten. Vidare är kapacitetsutnyttjandet högt, och 74 procent av arbetsgivarna
måste nyrekrytera vid 10 procents produktionsökning.
En följd av den starka utvecklingen inom information och kommunikation är ökade svårigheter att få tag på rätt arbetskraft till de ofta mycket kompetenskrävande arbetsuppgifterna. I
höstenkäten redovisade 38 procent av arbetsgivarna att de stött på problem vid rekryteringar.
För datakonsulternas del var bristtalet så högt som 57 procent. För att tillgodose rekryteringsbehoven måste arbetsgivarna i många fall anställa utländsk arbetskraft, vilket innebär
att den verkliga sysselsättningsuppgången kan vara underskattad av svenska statistikkällor.

Finansiell verksamhet och företagstjänster
Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största delbranschen inom det privata
tjänsteområdet, med 720 000 sysselsatta under tredje kvartalet 2011, och även den har vuxit
snabbt de senaste åren. Ökningen sedan tredje kvartalet 2010 uppgick till 26 000 personer.
Området är heterogent, och inrymmer ett stort antal verksamheter med mycket skiftande
kvalifikationskrav.48 En betydande del av sysselsättningen – närmare 80 000 personer –
återfinns i bemanningsföretagen.49
Också finansiell verksamhet och företagstjänster redovisar en god utveckling det senaste
halvåret, med ett nettotal i höstundersökningen på 32 (43 procent av arbetsställena fick ökad
och 11 procent minskad efterfrågan det senaste halvåret). En viss försvagning väntas emellertid det kommande halvåret, med nettotalet 27 (37 procent räknar med ökning och 10 procent

Här ingår bland annat datakonsultverksamhet, förlagsverksamhet, telekommunikation samt film-, video- och TVprogramverksamhet.
48 Området inrymmer finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik, vidare uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
49Enligt Kortperiodisk sysselsättningsstatistik tredje kvartalet 2011.
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med minskning). För det därnäst följande halvåret har nettotalet angetts till 34. Bland annan
hyser finans- och försäkringsmarknaderna gott hopp om framtiden. Andra områden som har
goda framtidsutsikter50 är konsultbranscherna, rekryterings- och uthyrningsfirmor samt arbetsförmedlingar. Följden av den starka verksamhetsutvecklingen blir – i synnerhet för yrken
med höga kvalifikationskrav – en ytterligare ökning av sysselsättningen och en fortsatt brist
på arbetskraft. Under de senaste sex månaderna ansåg sig 30 procent av arbetsgivarna ha haft
rekryteringsproblem, alltså klart över genomsnittet för hela det privata tjänsteområdet. Bristen är mycket uttalad bland annat när det gäller arkitekter och tekniska konsulter, med ett
bristtal på 56 procent.

Personliga och kulturella tjänster
Området personliga och kulturella tjänster51 sysselsatte under tredje kvartalet 2011 i medeltal
216 000 personer, vilket är något färre än under motsvarande period 2010. Flera av verksamheterna är tämligen konjunkturkänsliga, och därför kan man räkna med en viss ytterligare
nedgång under prognosperioden. Ett väsentligt inslag i verksamhetsområdet är RUTtjänsterna52, som är avdragsgilla. Det finns ett stort inslag av egenföretagare inom de personliga och kulturella tjänsterna, varvid drygt 20 procent av sysselsättningen består av egenföretagare och medhjälpande familjemedlemmar. Detta gör intervjuundersökningarnas resultat
något osäkra.
Enligt höstens undersökning uppgick nettotalet för efterfrågan på tjänsterna under det gångna halvåret till 19. För de två kommande halvåren har de förutsedda nettotalen angivits till 27
(denna gång alltså något bättre än för den privata tjänstesektorn i sin helhet) respektive 32.

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, oktober 2011.
Hit räknas diverse aktiviteter inom kultur, nöje och fritid, vidare annan serviceverksamhet (där bland annat hårvård intar en
framskjuten plats) samt förvärvsarbete i hushåll och hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk.
52 Rengöring, underhåll och tvätt.
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Offentliga tjänster
Försvagad kommunal ekonomi
Under 2009 och 2010 bidrog ett flertal faktorer till att kommunsektorn53 kunde redovisa historiskt goda ekonomiska resultat. Tack vara bland annat ökade statsbidrag (inklusive det
tillfälliga konjunkturstödet), ökade skatteintäkter, ett antal tillskott av engångskaraktär samt
en gynnsam kostnadsutveckling kunde kommunerna och landstingen i fjol redovisa ett sammanlagt resultat på 18 miljarder kronor före extraordinära poster, eller 2,8 procent av skatter
och statsbidrag. För kommunerna motsvarade resultatet hela 3,2 procent och för landstingen
2,1 procent. Fjolårets resultat överstiger därmed organisationen Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) eget riktvärde på 2 procents överskott som indikator på god ekonomisk
hushållning.54
Efter två mycket goda år ser emellertid 2011 ut att bli ett betydligt svagare år för kommunsektorn. SKL räknar med ett resultat på 2 miljarder för innevarande år, eller endast 0,4 procent
av skatter och statsbidrag. Bilden skiljer sig samtidigt åt mellan kommuner och landsting.
Medan SKL räknar med ett samlat resultat för kommunerna motsvarande 1,3 procent av skatter och statsbidrag blir motsvarande relativa nivå för landstingen -1,4 procent. För 2012 bedömer SKL att kommunernas resultat kommer att fortsätta försvagas och enbart motsvara 1,0
procent av skatter och statsbidrag. För landstingen räknar dock SKL med en viss återhämtning och nästa års resultat väntas på motsvarande sätt uppgå till 0,3 procent. I samtliga fall är
detta således resultat som inte når SKL:s eget riktvärde.55
Att SKL förutser så tydliga resultatförsämringar för kommunerna och landstingen förklaras
bland annat av en något svagare tillväxt av skatteintäkterna än man tidigare räknat med och
av utfasningen av det tillfälliga statliga konjunkturstödet. Att skatteunderlaget bromsar in
förklaras i sin tur av att man nu förutser en något försiktigare sysselsättningsutveckling än i
tidigare kalkyler. Den främsta orsaken till resultatförsämringen är dock förändringar i kommunernas och landstingens nuvärdesberäknade pensionsskuld, en effekt av det nuvarande
mycket låga ränteläget. Denna justering belastar årets resultat med en engångskostnad på 8
miljarder kronor, varav hela 6 miljarder faller på landstingen. Att landstingen drabbas betydligt mer än kommunerna förklaras av att de har fler anställda med hög inkomst.56 Enligt denna prognos blir utvecklingen av kommunernas ekonomi än sämre, beroende på att vi räknar
med en sämre utveckling på arbetsmarknaden än SKL.
Trots att SKL anger att inbromsningen på arbetsmarknaden kommer att medföra en lägre
tillväxt av skatteunderlagt än i tidigare bedömningar, räknar de dock med en relativt god utveckling av skatteintäkterna också under 2012. Detta förklaras i sin tur av en ovanligt stor
ökning av pensionerna. För 2013 räknar dock SKL med en dämpning av skatteunderlaget.

Med kommunsektorn avses både kommuner och landsting.
Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten, oktober 2011.
55 Ibid.
56 Ibid.
53
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Mycket låga varseltal
De offentliga arbetsgivarnas hittillsvarande starka ekonomi har inneburit mycket låga varseltal. Under perioden januari-oktober i år varslades endast 1 500 offentliganställda om uppsägning, att jämföra med 3 800 personer under samma period i fjol. Minskningen avser samtliga
offentliga huvudmän men är tydligast för landstingen och för de statliga arbetsgivarna. Samtidigt har emellertid varslen bland privata utförare inom området offentliga tjänster ökat något och antalet berörda uppgick under årets tio första månader till 1 400 personer, vilket är
400 fler än under samma period 2010.

Stabil verksamhet under det senaste halvåret men betydligt mer försiktiga utsikter
framöver
Vår dialog med representanter för den offentliga sektorns olika huvudmän visar sammantaget
på oförändrade verksamheter under det senaste halvåret – en utveckling som är i linje med
arbetsgivarnas framåtblickande bedömningar i våras. Arbetsgivarna tycks således redan ha
börjat beakta de resultatförsämringar som väntas för innevarande år. Intervjuerna visar att
det endast är den kommunala barnomsorgen samt de statliga arbetsgivarna som expanderat
sin verksamhet mer påtagligt under det senaste halvåret. En viss utbyggnad kan emellertid
även noteras för landstingens tandvård, området övrig landstingsverksamhet57 respektive den
kommunala vården och omsorgen. Mest tydligt negativ utveckling noterar den kommunala
gymnasieskolan, landstingens primärvårdsverksamhet samt den kommunala grundskolan.
Intervjuerna visar även på en återhållsam planering av verksamheterna inför de kommande
sex månaderna. Bland de olika offentliga huvudmännen är det endast de statliga arbetsgivarna som signalerar en mer tydlig optimism. För såväl kommunerna som landstingen väntas
således en fortsatt i det närmaste oförändrad verksamhetsutveckling.
Samtidigt skiljer sig utvecklingen åt mellan landstingens och kommunernas olika verksamhetsgrenar. Även i det framåtblickande perspektivet återfinns de mest expansiva planerna
inom den kommunala barnomsorgen. Att också området övrig landstingsverksamhet planerar
för ökad verksamhet går sannolikt delvis att hänföra till de förändringar i ansvaret för den
regionala kollektivtrafiken som träder i kraft den första januari 2012. Samtidigt anger företrädarna för den kommunala gymnasie- respektive grundskolan att man planerar för ytterligare neddragningar. De offentliga arbetsgivarnas planering präglas generellt även av fortsatta
verksamhetsöverföringar till privata utförare.
Den tydligt negativa bilden inom den kommunala gymnasieskolan sammanhänger dels med
en allt mer påtagligt ogynnsam demografisk utveckling, dels med en fortsatt utbredd konkurrens från friskolor. Också grundskolan påverkas av förändringar av elevunderlaget under vår
prognosperiod, dock i betydligt mer begränsad omfattning än gymnasieskolan. För grupperna
i åldersintervallet 7-12 år väntas ett fortsatt tillskott till elevunderlaget, medan antalet elever i
grundskolans senare del fortsätter att krympa fram till och med 2012, dock i allt lägre takt.
Först från och med året därpå ökar åter underlaget i dessa åldersgrupper. Den demografiska

57

Området övrig landstingsverksamhet inrymmer bland annat administrativ verksamhet, utbildning samt kollektivtrafik.
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utvecklingen fortsätter också att påverka behovet av barnomsorg.58 Befolkningstillväxten av
barn i förskoleåldern kulminerar dock i år och under de närmaste åren väntas en något försiktigare tillväxt för dessa åldergrupper.59
Andel områden som bedömt ökning av verksamheten minus dito minskning inom kommuner,
landsting och stat
Senaste 6 månaderna
Höst
2010
Kommun

Vår
2011

Kommande 6 månaderna

6-12 månader framöver

Höst
2011

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

-9

4

0

2

-3

2

-6

-3

-5

6

22

19

28

15

30

20

24

22

Grundskola

-41

-15

-19

-23

-28

-14

-34

-23

-19

Gymnasieskola

-47

-25

-42

-27

-52

-27

-56

-58

-55

Vuxenutbildning

12

17

6

8

5

-2

7

-2

-9

Vård och omsorg

4

8

10

7

8

7

5

8

7

Övrig kommunal
verksamhet

-1

8

9

8

13

5

6

8

0

-3

1

-1

2

0

3

1

5

-7

Barnomsorg

Landsting
Lasarett och
slutenvårdskliniker
Primärvård
Tandvård
Övrig landstingsverksamhet
Stat
Totalt

-2

15

0

9

5

-2

9

3

-13

-16

-33

-28

-21

-18

-4

-24

-14

-8

17

5

14

26

14

5

21

24

5

5

9

13

-5

-5

17

0

9

0

5

17

16

16

17

11

11

2

1

-7

5

1

3

-1

3

-4

-2

-5

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.

Vidgas perspektivet till att avse den något längre perioden sex till tolv månader framöver förutses mer påtagliga inskränkningar i kommunernas och landstingens verksamheter. Även i
detta tidsperspektiv framträder de allra mest kännbara neddragningarna inom den kommunala gymnasie- respektive grundskolan, men även inom landstingens lasaretts- och primärvårdsverksamhet samt inom den kommunala vuxenutbildningen planeras för något minskad
tjänsteproduktion.
Även höstens undersökning visar på en fortsatt god marknadsutveckling för de privata aktörer som är verksamma inom områdena utbildning respektive vård och omsorg. De privata
utförarna är också tydligt positiva i det framåtblickande perspektivet. De ljusa tongångarna är
särskilt tydliga bland de privata aktörerna på vård- och omsorgsområdet.

58
59

Under 2010 var 86 procent av barnen i åldersgruppen 1-5 år inskrivna i barnomsorg.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik och befolkningsframskrivningar.
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Stigande rekryteringsproblem i den offentliga sektorn
Höstens undersökning visar på fortsatt stigande rekryteringsproblem hos de offentliga arbetsgivarna. Våra intervjuer visar att 38 procent av arbetsgivarna haft svårigheter att hitta
rätt kompetens under det senaste halvåret, en ökning med 6 procentenheter sedan föregående
intervjutillfälle och med hela åtta procentenheter sedan hösten 2010.
Mest frekventa rekryteringsproblem noteras precis som tidigare inom delar av landstingens
verksamheter. De tydligaste svårigheterna återfinns inom lasaretts- och slutenvårdsverksamheten, primärvården samt tandvården. I den sistnämnda verksamhetsgrenen har rekryteringsproblemen dock minskat något sedan föregående undersökning. De mycket höga bristtalen inom dessa delar av landstingens verksamheter avspeglar den utbredda bristen på läkare,
tandläkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Samtidigt visar våra intervjuer på fortsatt
låga bristtal inom området övrig landstingsverksamhet.60
Höstens undersökning visar även att landets kommuner upplevt stigande svårigheter att hitta
rätt personal. Sedan vårens intervjuer har rekryteringsproblemen stigit för samtliga verksamhetsinriktningar. Tydligast svårigheter noteras nu inom barnomsorgen, grundskolan och
gymnasieskolan.
Helt i linje med tidigare förhållanden har rekryteringsproblemen främst inneburit att det tog
längre tid än normalt att rekrytera respektive att man sänkte kraven på utbildning vid rekryteringar. Höstens undersökning visar även på fortsatt stigande andel arbetsgivare som misslyckats att rekrytera. Precis som tidigare har bristen på arbetskraft främst inneburit ett ökat
övertidsarbete för den befintliga personalen.
Även de privata aktörerna inom utbildning respektive vård och omsorg noterar stigande svårigheter att rekrytera. Utvecklingen är särskilt tydlig bland de privata aktörerna inom området utbildning, där närmare 40 procent av arbetsgivarna redovisar svårigheter att rekrytera
under det senaste halvåret. Motsvarande siffra för de privata aktörerna inom området vård
och omsorg är närmare 30 procent. Även om bristtalen fortsatt att stiga också för de privata
aktörerna inom utbildning respektive vård och omsorg är rekryteringsproblemen fortfarande
lägre än inom motsvarande verksamheter i offentlig regi.

De offentliga arbetsgivarnas rekryteringar minskar
Under perioden juli-oktober i år anmälde de offentliga arbetsgivarna 31 500 lediga platser till
Arbetsförmedlingen, en ökning med 6 500 platser jämfört med samma period i fjol. Med
närmare 21 000 anmälda platser svarar de kommunala arbetsgivarna för merparten av de
offentliga arbetsgivarnas samlade rekryteringsbehov. För landstingen och de statliga arbetsgivarna uppgick antalet anmälda platser till närmare 5 000 respektive närmare 6 000 under
perioden.
Under 2011 har dock tempot i de offentliga arbetsgivarnas samlade rekryteringsbehov gradvis
börjat växla ned, även om bilden skiljer sig något mellan sektorns olika huvudmän. Efter att
ha börjat bromsa in redan under inledningen av året har kommunernas rekryteringsbehov
Se inledningen på avsnittet näringsgrenar för en detaljerad redovisning av rekryteringsproblemen i den offentliga sektorns olika
verksamhetsgrenar.

60
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börjat minska sedan sommaren. Samtidigt fortsätter de statliga arbetsgivarna att öka antalet
anmälda platser något medan landstingens rekryteringsbehov varit betydligt mer stabilt.

Sysselsättningen bromsar in
Området offentliga tjänster61 sysselsätter närmare 1,5 miljoner personer eller en tredjedel av
arbetsmarknaden. Under årets tredje kvartal återfanns 735 000 av dessa inom området vård
och omsorg medan områdena utbildning och offentlig förvaltning sysselsatte 490 000 respektive 270 000 personer. Jämfört med samma kvartal 2010 är detta en ökning med 35 000 personer eller 2,4 procent, vilket i sin tur är en något tydligare sysselsättningstillväxt än för arbetsmarknaden i övrigt. Det senaste årets sysselsättningsökning är särskilt tydlig inom området vård och omsorg, men även inom utbildningsområdet har jobbtillväxten varit mycket god.
Däremot indikeras en oförändrad sysselsättningsutveckling för området offentlig förvaltning.
Sedan slutet av 2010 har dock sysselsättningstillväxten för området offentliga tjänster som
helhet bromsat in allt tydligare och sedan sommaren indikerar arbetskraftsundersökningen
en helt oförändrad utveckling. Det bör samtidigt betonas att arbetskraftsundersökningens
näringsgrensindelning inte skiljer på huvudmannaskapen utan inkluderar både privata och
offentliga utförare.
Om utvecklingen istället skärskådas på huvudmannaskap framkommer att sysselsättningen i
kommunsektorn – det vill säga för kommuner och landsting – förvisso ökat något mellan de
tredje kvartalen 2010 och 2011, men att utvecklingen uppvisat en negativ trend sedan sommaren i år. Detta innebär att sysselsättningen i kommunsektorn åter uppvisar en fallande
tendens, vilket är i linje med de senaste årens utveckling. Mellan 2007 0ch 2010 minskade
antalet sysselsatta i kommunsektorn med drygt 50 000 personer. I den statliga sektorn steg
sysselsättningen påtagligt under 2009 och 2010. I år har dock sysselsättningen i den statliga
sektorn uppvisat en tydligt negativ utveckling.
Samtidigt har antalet sysselsatta inom områdena utbildning, vård och omsorg vilka är verksamma hos en privat utförare fortsatt att öka kraftigt. Under tredje kvartalet i år uppgick
denna grupp till drygt 270 00062 personer eller 18 procent av de sysselsatta inom området
offentliga tjänster som helhet. Detta är en ökning med hela 25 000 personer jämfört med
samma kvartal 2010 och med drygt 45 000 jämfört med det tredje kvartalet 2009.
I vår egen undersökning framkommer samtidigt relativt stora skillnader mellan kommunsektorns olika delar. Medan den kommunala vuxenutbildningen, landstingens lasarettsverksamhet och barnomsorgen indikerar en ökning av personalgrupperna signaleras motsatt utveckling från den kommunala vården och omsorgen samt från kommunernas grund- och gymnasieskolor. I övriga delar av kommunsektorn syns endast små förändringar av antalet anställda
under det senaste året. Vår undersökning verifierar även bilden av en mycket tydlig jobbtillväxt bland de privata aktörerna inom områdena utbildning respektive vård och omsorg. Även
i höstens undersökning indikeras en särskilt markerad sysselsättningsökning hos de privata
utbildningsanordnarna.
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.
62 Även offentlig förvaltning ingår i de redovisade talen.
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Jobbtillväxt hos privata utförare
Vår dialog med de offentliga arbetsgivarna visar på relativt restriktiva personalplaner hos
både kommunerna, landstingen och de statliga arbetsgivarna framöver. Allra tydligast syns
detta hos landstingen, vilket även är i linje med deras mycket utsatta ekonomiska situation.
Bilden av återhållsamhet är även i samklang med den senaste tidens utveckling av de offentliga arbetsgivarnas rekryteringsbehov, vilket beskrivits ovan.
För enskilda verksamhetsområden är bilden tydligast negativ inom den kommunala gymnasieskolan men även området övrig landstingsverksamhet samt landstingens lasaretts- respektive primärvårdsverksamhet planerar för färre anställda under nästa år. Bland de övriga verksamhetsområdena är det enligt vår undersökning nu endast den kommunala barnomsorgen
som planerar att öka antalet medarbetare mer påtagligt. Samtidigt visar de privata arbetsgivarna inom skola, vård och omsorg på fortsatt mycket expansiva rekryteringsplaner.
Sammantaget bedömer vi att antalet sysselsatta inom området offentliga tjänster – visat enligt AKU:s näringsgrensindelning – kommer att öka med 35 000 under innevarande år för att
därefter öka med ytterligare 12 000 under 2012. Vi räknar således med att antalet sysselsatta
hos privata utförare kommer att fortsätta öka, om än i något långsammare tempo än tidigare.
Detta motverkar därmed den mer påtagligt negativa sysselsättningsutvecklingen hos de offentliga huvudmännen.
Arbetsförmedlingen har i tidigare sammanhang belyst de omfattande åldersavgångar som
står för dörren inom området offentliga tjänster. Detta är en utveckling som förväntas bli särskilt bekymmersam i områden utanför storstadsregionerna.63
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Se vidare Arbetsförmedlingens rapport Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i ett regionalt perspektiv.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

74

Utbudet av arbetskraft
Fortsatt stadig ökning
Arbetskraften har fortsatt att öka stadigt. Efter en svacka i ökningstakten år 2009 i samband
med finanskrisen tog tillväxten av arbetskraften ånyo fart under år 2010 och ökningen har
fortsatt i oförändrat god takt år 2011. År 2010 ökade arbetskraften med 56 000 personer eller
1,2 procent. Utvecklingen under år 2011 tyder på att uppgången hamnar i samma storleksordning för det året, det vill säga ungefär 55 000 personer (1,1 procent).

Befolkningsökning en orsak till ökat utbud
Den starka tillväxten av arbetskraftsutbudet under flera år, eller sedan år 2006, har som en
bakomliggande orsak en stor befolkningsökning. Nettoinvandringen har varit betydligt högre
än det historiska genomsnittet sedan år 2006 och den har bidragit till en stark ökning av antalet utrikes födda i de arbetsföra åldrarna och i arbetskraften. Under samma tid har bilden
förändrats helt när det gäller det demografiska tillskottet i arbetskraften. För första gången i
modern tid sker inget tillskott utan istället ett tapp av arbetskraft från den inhemska befolkningen. Det demografiska tappet av arbetskraft från inrikes födda har växt de senaste åren
och når de högsta talen på mer än minus 10 000 per år under perioden 2011 till 2016.
Under perioden 1970 till 2010 har det demografiska tillskottet i arbetskraften uppgått till i
genomsnitt 18 000 personer per år. För att upprätthålla nivån omkring detta historiska genomsnitt krävs en hög nettoinvandring eftersom tappet av inrikes födda är betydande. Faktum är dock att den höga nettoinvandringen på närmare 50 000 personer årligen har medfört
att det totala demografiska tillskottet i arbetskraften kunnat upprätthållas och nivån har legat
på cirka 20 000 personer eller strax därunder under de senaste åren. Med utgångspunkt från
dessa tal blir slutsatsen den att nettoinvandringen behöver vara fortsatt hög om det demografiska tillskott ska upprätthållas på det historiska snittet, och då måste således nivån av de
senaste årens nettoinvandring bestå även kommande år.

Flera politiska beslut har tagits i syfte att öka utbudet och efterfrågan
Vid sidan av de demografiska effekterna på arbetskraftsutbudet har politiken inriktats mot att
höja arbetskraftsdeltagandet. Politiken har riktats mot att skapa ökade incitament och åtgärder för att fler personer ska delta i arbetslivet (och att personer som står utanför arbetskraften
ska komma in i arbetskraften). Politiska beslut som syftat till att öka arbetskraftsutbudet och
få fler personer i arbete har bland annat varit jobbskatteavdraget, ändrade regler inom sjukförsäkringssystemet, jobbgarantier inom arbetsmarknadspolitiken och senast den förändrade
ansvarsfördelningen när det gäller nyanlända invandrares väg till ett arbete, där Arbetsförmedlingen nu har huvudansvaret. Nedan följer ett sammandrag i punkform med insatser för
att öka arbetskraftsutbudet, men också arbetskraftsefterfrågan:
• Jobbskatteavdrag
• Reducerade arbetsgivaravgifter för ungdomar
• Arbetsmarknadspolitiska programmen förändrades
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• Skatteavdrag för hushållsnära tjänster och ROT-avdrag
• Ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen
• Införande av yrkeshögskola (på lång sikt)
• Ökade satsningar inom högskolorna (på lång sikt)
• Ökade satsningar på infrastruktur
• Förändrade regler inom sjukförsäkringssystemet
• Ökade statsbidrag till kommunsektorn
• Förändrad ansvarsfördelning rörande nyanlända invandrare

Ökningen av den arbetsföra befolkningen bromsar in
Ökningen av antalet personer i den arbetsföra befolkningen 16-64 år är på väg att bromsa in
och riskerar att övergå i en svag minskning åren 2012-2015, enligt SCB:s befolkningsprognos.
Det är mycket ovanligt att antalet personer i arbetsföra åldrar minskar, något som inte skett
sedan året 1985 och dessförinnan åren 1972-1974. Det som gör att det demografiska tillskottet
upprätthålls på en högre nivå än befolkningsförändringen är att befolkningen i mellanåldrarna 25-54 år ökar, det vill säga i åldrar med högt arbetskraftsdeltagande.
Inbromsningen av befolkningsökningen i arbetsföra åldrar beror på att antalet personer i
åldrarna 16-24 år och 55-64 år vänder nedåt från historiskt sett höga nivåer. Nedgången är
kraftig, drygt 90 000 åldrarna 16-24 år och drygt 40 000 i åldrarna 55-64 år perioden 2011
till 2015, se diagram. Redan mellan åren 2007 och 2011 sjönk för övrigt antalet personer i
åldrarna 55-64 år med strax över 40 000 personer. Denna förändring mot färre personer i
dessa åldersgrupper medför även ett tryck nedåt på den totala arbetslösheten. Det beror på
att ungdomar har högre arbetslöshet än andra åldersgrupper samt att en högre långtidsarbetslöshet i åldrarna 55-64 år påverkar arbetslösheten uppåt totalt sett. Färre personer i dessa
åldrar håller således tillbaka den totala arbetslösheten.
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Befolkningens förändring i åldrarna 16-24 och 55-64 år
2005-2010, prognos 2011-2015
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Tillskottet av utrikes födda en nyckelfaktor
Vid bedömningen av det totala arbetskraftsutbudet framöver blir tillskottet av utrikes födda
en nyckelfaktor. Storleken på nettoinvandringen blir mycket avgörande för hur det totala arbetskraftsutbudet kommer att förändras utifrån den skisserade konjunkturutvecklingen. En
rimlig bedömning är att de positiva effekterna på arbetskraftsutbudet av de utbudsstimulerande politiska besluten kommer att bedarra kommande år. Tillskottet av personer som
kommer från sjukförsäkringssystemet till Arbetsförmedlingen bedöms halveras och i samband med en svagare arbetskraftsefterfrågan väntas inte benägenheten att delta i arbetslivet
bli högre. Det som i slutänden påverkar utbudets förändring i högst grad är storleken på tillskott av utrikes födda genom invandringen.
Storleken på nettoinvandringen är den svåraste faktorn att bedöma i en befolkningsprognos.
De senaste åren har den legat på en hög nivå och blivit större än beräknat. SCB beräknar i sin
senaste befolkningsprognos från år 2011 att tillskottet av personer genom nettoinvandringen
ska sjunka och trappas ner till det historiska genomsnittet64 till år 2017. Nettoinvandringen är
dock fortsatt hög enligt preliminära tal för år 2011 och det finns en uppenbar risk för att SCB i
sin befolkningsprognos underskattar nettoinvandringen framöver. Arbetsförmedlingen har
svårt att se att nettoinvandringen skulle falla så kraftigt att den stannar på endast drygt
20 000 personer. Bedömningen från Arbetsförmedlingens sida blir därför att nivån blir fortsatt hög med anledning av orsakerna till invandringen men att det inte kan uteslutas att den
går ner något på sikt, dock inte i den omfattning som antagits i SCB:s befolkningsprognos, se
bedömning i faktaruta.

64

Perioden 1960-2010.
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Nettoinvandring

2000-2010, prognos 2011-2025
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Fördjupningsruta
Ökad arbetskraftsinvandring
Invandringens sammansättning har förändrats sedan år 2005. Under perioden 2005 till 2011
har arbetskraftsinvandringen ökat betydligt, från 6 000 personer till att uppskattningsvis
omfatta 26 000 år 2011. EES-invandringen har legat på knappt 20 000 per år men uppvisar
en tendens till ökning år 2011. Invandringen på grund av studier fördubblades mellan åren
2005 och 2010 till cirka 14 000 personer. År 2011 infördes avgifter för utländska studenter
och det ser ut att mer än halvera antalet studenter, till cirka 6 000 personer. Flyktinginvandringen steg kraftigt åren 2006 och 2007, men har därefter fallit tillbaka till en nivå på cirka
12 000 personer samtidigt som anhörig- och anknytningsinvandringen stigit.
De beskrivna förändringarna har medfört att invandringens sammansättning ändrats under
den beskrivna perioden. De personer som invandrat i grupperna arbetsmarknad, EES och
studerande har stigit till att utgöra över 50 procent av invandringen. Grupperna har en sak
gemensam och det är att dessa personer snabbt kan delta i arbetskraften. Mycket tyder också
på att många av dem också har gjort det. Det skulle i sådana fall förklara varför tillskottet av
utrikes födda till arbetskraften varit oväntat stort i relation till invandringens storlek de senaste åren.
Utsikterna för de kommande åren kan förväntas innebära en fortsatt stor volym av arbetskraftsinvandring även om den sannolikt faller tillbaka något i samband med den svagare konjunkturen. EES-invandringen kan däremot komma att fortsätta öka och det mot bakgrund av
att flera EES-länder brottas med betydande ekonomiska problem. Sverige kan då bli ett tänkbart invandringsland. Studerandevolymen torde samtidigt inte förändras jämfört med år
2011, vilket innebär att dessa arbetskraftsnära grupper kan förväntas kvarstå som en dominerande andel av den totala invandringen. En viss ökning kan dock inte uteslutas om olika typer
av stipendier införs. Övriga orsaker kan väntas ligga på ungefär samma nivå som tidigare eller
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möjligen något lägre. Flyktinginvandringen påverkas i hög grad av vad som händer i fråga om
krig och oro och detta är givetvis svårt att förutse. Med hänsyn till alla nämnda faktorer tyder
mycket på att invandringen blir fortsatt hög och det mesta talar för att den årliga långsiktiga
nettoinvandringen hamnar betydligt över det historiska genomsnittet.
Bruttoinvandring
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Källa: Migrationsverket, Arbetsförmedlingen (skattning okt-dec 2011)
Beviljade uppehållstillstånd och uppehållsrätter

Arbetskraftsdeltagandet försvagas mest för de yngsta
Benägenheten att delta i arbetskraften, eller arbetskraftsdeltagandet, stiger för såväl män som
kvinnor. Däremot finns skillnader i utveckling mellan olika åldrar. Bland ungdomar har ökningen av det relativa arbetskraftstalet avstannat med viss tendens till minskning. Inbromsningen faller på unga män. Vikande benägenhet att delta i arbetslivet syns även i åldrarna 2534 år men i dessa åldrar berörs båda könen. Mycket tyder på att arbetskraftsdeltagandet
kommer att sjunka något i dessa lägre åldersgrupper åren 2012 och 2013. I åldrarna 55-64 år
har deltagandet i arbetskraften fortsatt att öka mot nya rekordnivåer.65 Ökningen bedöms
fortsätta år 2012 men en sämre arbetsmarknad kommer att medföra en inbromsning i arbetskraftsdeltagandet år 2013.

Utrikes födda konjunkturkänsligare
Det föreligger stora skillnader i både utveckling och nivå när det gäller arbetskraftsdeltagandet mellan utrikes födda män och utrikes födda kvinnor (andelen utrikes födda i arbetskraften i förhållande till den utrikes födda befolkningen). Bland män har deltagandet i arbetslivet
ökat stadigt sedan början av år 2006 frånsett svackor under konjunktursvaga år. Utrikes födda kvinnor uppvisar en helt annan utveckling under perioden. Deras arbetskraftsdeltagande
har bara förändrats lite mellan åren och det är först under år 2011 som en mer tydlig ökning
har skett, dock inte i lika stor utsträckning som bland männen. Uppgången bland kvinnorna
under det senaste året ligger helt och håller på unga kvinnor i åldrarna 16-24 år. Utrikes föd-

65

Högsta under perioden 1976-2011.
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da kvinnor ligger dessutom 12 procentenheter lägre i arbetskraftsdeltagande än utrikes födda
män. De senaste årens förändringar visar att utrikes föddas arbetskraftsdeltagande är mer
konjunkturkänsligt än inrikes föddas, påverkat av att en högre andel bland utrikes födda har
en lösare anknytning till arbetslivet. En slutsats av detta blir att det är troligt att arbetskratsdeltagandet bland utrikes födda faller tillbaka något åren 2012 och 2013.
Arbetskraften i procent av befolkning
16-64 år, utrikes födda män och kvinnor
Utrikes födda män (vä)
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Arbetskraftens ökning reduceras
Arbetskraften kommer mot bakgrund av analysen ovan att växa långsammare än tidigare. Det
som främst påverkar detta är först en inbromsning och senare en nedgång av arbetskraftsdeltagandet bland flera grupper i den arbetsföra befolkningen. Det blir också svårare för personer, inte minst ungdomar, att finna arbete och under sådana förhållanden brukar fler söka
alternativa lösningar. Det absolut vanligaste alternativet är studier. En högre andel ungdomar
brukar under sämre konjunkturlägen gå till studier. Dessutom ökar nu möjligheten att göra
detta genom att färre utländska studenter söker sig till svenska högskolor.
Sammantaget blir bedömningen den att arbetskraften ökar med drygt 20 000 år 2012 och
med cirka 5 000 år 2013. Det innebär en tillväxttakt på 0,5 respektive 0,1 procent. Som ovan
beskrivits beror ökningen helt och hållet på att det blir fler utrikes födda i arbetskraften genom invandring. Utvecklingen är tydlig. År 2010 stod utrikes födda för strax över 40 procent
av ökningen av arbetskraften och år 2011 växer andelen till närmare 75 procent.
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Arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetsnivån börjar plana ut
Arbetslösheten sjönk påtagligt under större delen av 2010 och de första månaderna 2011, men
därefter har utvecklingen bromsat in något. Under tredje kvartalet 2011 uppgick nivån66 till i
genomsnitt 6,9 procent av arbetskraften, motsvarande 339 000 personer, vilket innebär en
nedgång från 7,8 procent respektive 381 000 personer under tredje kvartalet 2010. Delgruppen heltidsstuderande arbetslösa67 bestod av 70 000 personer, efter en nedgång på ett år med
10 000.
Arbetslösa
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Högre arbetslöshet nästa år
Arbetslösheten för helåret 2011 beräknas nu till i genomsnitt 7,6 procent, jämfört med 8,4
procent 2010. Därefter väntas en uppgång, som på årsbasis dock begränsas av ett betydande
negativt överhäng från 2011. För 2012 förutses arbetslösheten därmed öka till 7,9 procent, för
att sedan växa till 8,4 procent 2013. Antalsmässigt innebär detta 409 000 arbetslösa år 2010,
373 000 år 2011, 390 000 år 2012 och 420 000 år 2013. Bakom denna negativa utveckling
ligger en undan för undan krympande efterfrågan på arbetskraft i den vikande konjunkturen,
vilket nu börjar visa sig i bland annat färre övergångar från Arbetsförmedlingen till arbete och
ett stigande antal varsel om uppsägning. Till detta kommer ett fortsatt ökande utbud av arbetskraft till följd av invandring, något som ytterligare skärper konkurrensen om de allt färre
jobböppningar som uppstår.

16-64 år, AKU.
Denna grupp av arbetslösa når regelmässigt sin årliga bottennivå under just tredje kvartalet (främst under juli och augusti),
medan toppen uppnås under andra kvartalet med mer än dubbelt så höga nivåer.

66
67
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Oförändrade arbetslöshetstider
Arbetslöshetens genomsnittliga längd ökade kraftigt under lågkonjunkturåren, från 26 veckor
under tredje kvartalet 2008 till 33 veckor under tredje kvartalet 2010. Sedan dess har arbetslöshetstiden varit nästan oförändrad, trots den fallande arbetslöshetsnivån. Antalet långtidsarbetslösa68 minskade dock mellan de tredje kvartalen 2010 och 2011, från 127 000 till
107 000 personer, eller från 36 till 34 procent av samtliga arbetslösa. Å andra sidan gick även
antalet personer med kortare tider i arbetslöshet ned, främst dock de med 1-2 veckors arbetslöshet bakom sig, vilket betyder att inflödet i arbetslöshet minskade. Långtidsarbetslösheten
är i allmänhet mindre konjunkturberoende än korttidsarbetslösheten, och de drabbade har
även i en högkonjunktur ofta svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Många av dem har
under en längre tid varit inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för
ungdomar. Se vidare avsnittet Arbetsmarknadspolitiska utmaningar.

Männens arbetslöshet ökar mer än kvinnornas
Under den nu avklingande konjunkturuppgången sjönk männens arbetslöshet länge mer än
kvinnornas, eftersom de mansdominerade näringarna (företrädesvis tillverkningsindustrin
och byggnadsverksamheten) då utvecklades gynnsammast. Medan männen under de två sista
kvartalen 2009 uppvisade 0,9 procentenheter högre relativ arbetslöshet än kvinnorna, hade
kvinnorna under första kvartalet 2011 en nivå som översteg männens med 0,1 procentenheter. Därefter har utvecklingen åter vänt mot lägre arbetslöshet för kvinnorna, i takt med den
förhållandevis starka utvecklingen inom bland annat den offentliga tjänstesektorn, som är
starkt kvinnodominerad. Under tredje kvartalet utgjorde männens arbetslöshet 7,0 procent
och kvinnornas 6,7 procent. Jämfört med motsvarande kvartal 2010 innebär dessa siffror en
nedgång med 0,9 respektive 1,0 procentenheter. De närmaste åren försvagas männens arbetsmarknad på nytt – främst på grund av produktionsbortfall inom industrin – medan den
offentliga sektorn håller emot konjunkturnedgången bättre. Detta betyder att gapet mellan
männens och kvinnornas arbetslöshet åter vidgas, till kvinnornas fördel, något som sker
2012.

68 Dvs. personer med mer än sex månaders sammanhängande arbetslöshetstid. Räknas enbart personer med mer än ett års arbetslöshet, blir nedgången något mindre uttalad – från 64 000 till 57 000.
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Arbetslöshet fördelat efter kön
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Alla åldersgrupper har gynnats av konjunkturen
Arbetslösheten har sjunkit i alla åldersgrupper det senaste året. En viss dämpning av nedgångstakten kan dock iakttas för de senaste månaderna, med undantag för den äldsta gruppen (55-64 år), som normalt ligger sent i konjunkturcykeln. Som helhet minskade den relativa
arbetslösheten ganska likformigt i de olika grupperna mellan tredje kvartalet 2010 och tredje
kvartalet 2011. Räknat i procentenheter var nedgången störst i åldrarna 16-24 år, naturligt
nog med tanke på den höga nivån. Denna gick nu ned från 20,6 till 18,3 procent av arbetskraften, eller från 137 000 till 125 000 personer.69 Minst var minskningen i åldrarna 45-54 år,
från 4,8 till 4,4 procent, medan arbetslöshetsnivån var allra lägst i åldersklassen 55-64 år (4,3
procent). Om man istället betraktar den procentuella nedgången i antalet arbetslösa, var denna störst i åldrarna 55-64 år, med 15,3 procent på ett år, följt av 14,7 procent för 35-44åringarna och 11,0 procent i hela gruppen 16-64 år. För 16-24-åringarnas del stannade
minskningen vid 9,2 procent, vilket kan förefalla blygsamt – ungdomarna brukar ju vara den
åldersgrupp vars arbetslöshet sjunker särskilt kraftigt i en högkonjunktur. Förklaringen är det
snabbt växande antalet 20-24-åringar i befolkningen just nu, vilket ökar konkurrensen om
ingångsjobben för de unga. På motsvarande sätt förbättras de äldres arbetsmarknad genom
deras i nuläget minskande andel av befolkningen. I den nu annalkande konjunktursvackan
blir det som vanligt ungdomarna – i synnerhet de med bristfällig utbildningsbakgrund – som
får svårast att hävda sig på arbetsmarknaden. Deras arbetslöshet kommer därför även fortsättningsviss att ligga på en klart högre nivå än övriga åldersgruppers.

Av dessa ungdomar var 29 000 heltidsstuderande, en nedgång på ett år med 8 000. Betydligt större – men säsongsrelaterat fullt
normal – är skillnaden gentemot årets andra kvartal, då i genomsnitt 98 000 ungdomar bokfördes som heltidsstuderande arbetslösa.
69
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Fördjupningsruta
De unga på arbetsmarknaden
Ungdomar – en eftertraktad grupp
Ungdomarna utgör en stor och betydelsefull potential på arbetsmarknaden. Många ungdomar
är mycket begärliga för arbetsgivarna när konjunkturen förbättras och personalbehoven växer. De unga kan ofta uppfattas som utvecklingsbara, receptiva och ambitiösa, de har ofta en
god utbildning, de tillför företagen aktuell kompetens och nya fräscha idéer, och de kan balansera åldersstrukturen på de arbetsplatser där medelåldern stigit mer än vad som anses
önskvärt. De ungdomar som idag är på väg in på arbetsmarknaden är dessutom ganska
många, genom de stora barnkullar som tillkom åren kring 1990.

Tydlig förbättring de senaste åren
I princip kan sägas att ungdomar är den mest gynnade gruppen i konjunkturuppgångar, men
också den mest missgynnade i konjunkturnedgångar. De två senaste åren har konjunkturutvecklingen varit positiv, och därmed har ungdomarnas arbetsmarknad förstärkts en hel del.
Mellan tredje kvartalet 2009 och tredje kvartalet 2011 steg sysselsättningsgraden för hela
ungdomsgruppen (16-24 år) från 47 till 49 procent, samtidigt som arbetslösheten sjönk från
20,6 till 18,3 procent. När nu kärvare tider åter står för dörren kan man räkna med att det är
ungdomarna som drabbas först, med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet.

Svårt för de lågutbildade
Det är dock långt ifrån alla ungdomar som kan emotse en spikrak väg in mot de eftertraktade
jobben. Det sammanhänger med att det alltid har varit vanligt att ungdomar drabbas av arbetslöshet vid övergången från avslutad utbildning till arbete. Denna arbetslöshet blir oftast
kortvarig, och ganska snart brukar merparten av ungdomarna ta sig in i arbetslivet. Det finns
emellertid grupper av ungdomar som har mycket svårt att varaktigt ta steget in på arbetsmarknaden. Detta gäller framför allt ungdomar med bristfällig utbildningsbakgrund. Sålunda
var endast 34 procent av befolkningen med enbart grundskolekompetens sysselsatt under
tredje kvartalet 2011, jämfört med 55-70 procents sysselsättningsgrad inom övriga utbildningsgrupper. Vidare var 28,5 procent av de förgymnasialt utbildade arbetslösa, vilket är mer
än dubbelt så mycket som inom någon annan grupp. Eftersom de unga i stor utsträckning
saknar anställningsmeriter och relevanta referenser, är det mycket viktigare för dem än för de
något äldre på arbetsmarknaden att kunna uppvisa goda utbildningsmeriter. Enbart grundskolekompetens är numera föga gångbart på arbetsmarknaden, och de yrken och de jobb där
detta är tillräckligt har knappast framtiden för sig. Det räcker inte heller med en påbörjad och
senare avbruten gymnasieutbildning, utan det krävs fullgjorda studier på gymnasienivå med
godkända avgångsbetyg. De allra mest efterfrågade ungdomarna är emellertid de som avlagt
universitets- eller högskoleexamen.
Så länge som statistik har publicerats för att redovisa arbetslöshet har ungdomarnas arbetslöshetsnivå legat på en betydligt högre nivå än inom övriga åldersgrupper på arbetsmarknaden. Denna skillnad ökade dessutom ytterligare när studerande som söker arbete inkludera-
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des i arbetslöshetsmåttet. Detta faktum har lett till att ungdomsarbetslösheten ökat till historiskt höga nivåer i mångas ögon. Det finns dock en stor grupp av de unga arbetslösa som studerar och anser att detta är deras huvudsakliga aktivitet. Arbetslöshetsnivån var i genomsnitt
cirka 35 procent för ungdomar i åldern 16-19 år under årets första tio månader. De studerande arbetslösa uppmättes till 20 procent och de ej studerande arbetslösa till 15 procent. Motsvarande tal för 20-24 åringarna var 18 procent, 6 procent respektive 12 procent. För hela
åldersgruppen 16-24 år uppgick arbetslösheten till 22,9 procent, fördelat på 10,1 procent för
de heltidsstuderande och 12,8 procent för de icke studerande. Detta exempel visar att problembilden när det gäller ungdomsarbetslösheten kan överskattas. Det blir ännu tydligare när
ungas arbetslöshet relateras till befolkningen. I genomsnitt under årets tio första månader
uppgick de arbetslösa ej studerande till drygt 5 procent för åldrarna 16-19 år och till 9 procent
för åldrarna 20-24 år. För de icke heltidsstuderande i hela åldersgruppen 16-24 år redovisades den befolkningsrelaterade arbetslösheten till 7,3 procent. Detta exempel visar att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem, men också att det ofta överdrivs i den allmänna debatten.
Arbetslösa ungdomar 16-24 år
april 2005 - oktober 2011
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Arbetslösheten i ett internationellt perspektiv
Dock är det viktigt att framhålla att ungdomsarbetslösheten i ett internationellt perspektiv är
förhållandevis hög i Sverige. Differensen mellan ungdomarnas arbetslöshet och den övriga
arbetskraftens arbetslöshet är ovanligt stor i Sverige. I många länder är ungdomsarbetslösheten två till tre gånger så hög som arbetslöshetsnivån för personer i åldern 25-74 år. I Sverige
är den mer än fyra gånger så hög.
Under oktober redovisade Eurostat Sveriges ungdomsarbetslöshet70 till 22,2 procent vilket
var något högre än genomsnittet för EU (22 procent) och nivån i Eurozonen. Nivån är klart
högre än i exempelvis Storbritannien, Finland och Danmark. Högst ligger dock Spanien, med

70

Säsongrensade tal.
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49 procent, och på andra plats återfinns Grekland och Portugal. Den lägsta nivån, 8,2 procent, uppvisar Nederländerna, tätt följt av Tyskland och Österrike.
Spännvidden mellan olika länders ungdomsarbetsmarknad är således mycket stor, och här
spelar flera faktorer in. En av dessa är självfallet ländernas olika ekonomiska status, som i och
för sig påverkar sysselsättnings- och arbetslöshetsnivåerna för alla grupper i samhället. Men
det finns också vissa trösklar vid inträdet på arbetsmarknaden, och dessa kan skilja sig mellan
länderna. Exempelvis har ingångslönerna betydelse när det gäller att väga olika grupper av
arbetskraft mot varandra vid rekryteringar. Det finns också vissa skillnader i fråga om utbildningarnas organisation – i många länder, men inte i Sverige, finns lärlingsprogram på gymnasienivå som är kopplade till en anställning. Detta kommer då till synes i olika klassifikationer av ungdomarnas arbetsmarknadsstatus. Slutligen finns vissa metodologiska skillnader,
till exempel att Storbritannien inte inkluderar 15-åringar i sina arbetskraftsundersökningar.
Arbetslösheten bland ungdomar 15-24 år
kv 2 2011
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Svag utveckling för de utrikes födda
Arbetslösheten är alltjämt mycket högre bland de utrikes födda än bland de svenskfödda.
Relaterat till motsvarande arbetskraft uppgick nivåerna under tredje kvartalet 2011 till 15,371
respektive 5,2 procent. Dessutom har minskningen det senaste året varit betydligt mindre för
de utrikes födda än för de svenskfödda – 0,3 respektive 1,1 procentenheter – och antalet arbetslösa har ökat med 3 procent bland de utrikes födda men minskat med 17 procent bland de
svenskfödda. Till bilden hör också att kvinnornas arbetslöshet är större än männens hos de
utrikes födda, medan förhållandet är omvänt hos de svenskfödda. Särskilt hög är arbetslösheten för utrikes födda ungdomar, 32 procent. Förutom de gängse förklaringarna till de utrikes
födda svårigheter – språkkunskaper, kompetensvalideringsbehov, attityder på arbetsplatserna etcetera – inverkar här flera års kraftig ökning av den utrikes födda befolkningen, något
som driver upp konkurrensen om ingångsjobben. De utrikes födda är en mycket viktig arbets-
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För de utomeuropeiskt födda uppgick arbetslösheten till 20,6 procent, en minskning med 0,9 procentenheter.
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kraftspotential i landet, och det är därför av största vikt att deras arbetslöshet och utanförskap kan nedbringas. Se vidare avsnittet Arbetsmarknadspolitiska utmaningar.

Hög arbetslöshet bland de korttidsutbildade
En annan grupp som har det svårt på arbetsmarknaden är de som saknar gymnasieutbildning, och hit hänförs även de som avbrutit sina gymnasiestudier och inte fått godkända avgångsbetyg. Under tredje kvartalet 2011 var 15,6 procent av de korttidsutbildade arbetslösa,
jämfört med 6,9 procent för de gymnasieutbildade, 6,0 procent för eftergymnasialt utbildade
högst två år och 4,1 procent av personer med längre eftergymnasial utbildning. För samtliga
grupper innebär detta dock en viss nedgång jämfört med motsvarande kvartal 2010: mest för
de förgymnasialt eller gymnasialt utbildade (1,4 respektive 1,1 procentenheter) och minst för
personer med kort eller lång eftergymnasial utbildning (0,1 respektive 0,5 procentenheter).
Detta kan emellertid delvis förklaras med en kraftig demografisk ökning av antalet långtidsutbildade, och minskning av antalet korttidsutbildade.
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Bland de korttidsutbildade har kvinnorna klart högre arbetslöshet än männen, men det är
framför allt de yngre och de utrikes födda som uppvisar mycket höga arbetslöshetstal. Medan
arbetslösheten bland personer över 45 år (som utgör nästan hälften av den totala arbetskraften på denna utbildningsnivå) låg på i genomsnitt knappt 7 procent, var den bland 20-24åringarna så hög som 32 procent. Arbetslösheten bland de utrikes födda (16-64 år) uppgick
till 29 procent.72 Detta understryker det faktum att det är av avgörande betydelse att de grupper som har en lös eller obefintlig anknytning till arbetsmarknaden skaffar sig en gångbar
utbildning.73

Ännu högre är arbetslösheten för delgruppen utomeuropeiskt födda korttidsutbildade. För dessa uppgick arbetslösheten till 36
procent, med siffror på över 50 procent bland ungdomarna.
73 Utöver de utrikes födda och de korttidsutbildade finns ytterligare en grupp med stora problem, och deras arbetsmarknad har till
och med fortsatt att försvagas. Det gäller de funktionsnedsatta. För dessa finns ingen aktuell AKU-statistik, men i Arbetsförmedlingens sökanderegister fanns i oktober detta år 68 000 öppet arbetslösa eller programinskrivna personer med funktionsnedsätt72
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Även arbetslösheten vid Arbetsförmedlingen har sjunkit
Antalet totalt inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa och deltagare i
program med aktivitetsstöd) bokfördes i oktober 2011 till drygt 372 000 personer, fördelat på
knappt 204 000 öppet arbetslösa och knappt 169 000 deltagare i program med aktivitetsstöd.
Detta innebär överlag minskningar från oktober 2010, då motsvarande nivåer var 399 000,
216 000 respektive 183 000. Såväl antalet öppet arbetslösa som programvolymen har således
gått ned något i det ljusnande konjunkturläget. Om den totala arbetslösheten i oktober 2011
relateras till den registerbaserade arbetskraften74, erhålls talet 8,2 procent (varav 4,5 procentenheter var öppet arbetslösa och 3,7 procent deltog i program med aktivitetsstöd). Ett år tidigare uppgick andelen totalt inskrivna arbetslösa till 8,8 procent. Minskningen – som i säsongsrensade termer inleddes redan under våren 2010 – upphörde emellertid under sommaren 2011, och har nu avlösts av en svag ökning. Denna väntas bestå, och undan för undan förstärkas, under det kommande året. Antalet totalt inskrivna arbetslösa väntas i medeltal först
minska från 411 000 år 2010 till 376 000 år 2011, för att därefter öka till 390 000 år 2012 och
416 000 år 2013.
Totalt inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften*
16

januari 1992 - oktober 2011

Procent

14
12
10
8
6
4
2
0
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Säsongrensad och trendad serie
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (*Registerbaserad arbetskraft)

Fler programplatser framöver
Under 2011 beräknas det genomsnittliga antalet deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen75 till 178 000, eller 3,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Detta innebär
en nedgång från 2010 med 7 000, eller 0,2 procentenheter. De kommande åren stiger emellertid åter antalet programplatser, och därvid ökar bland annat deltagandet i Jobb- och ut-

ning. Detta innebär en ökning med närmare 5 000 på ett år. För ytterligare information om denna grupp hänvisas till avsnittet
Arbetsmarknadspolitiska utmaningar.
74 Se separat fördjupningsruta.
75 I det följande inbegrips inte bara programmen med aktivitetsstöd, utan också anställningsstöden (för närvarande bara Särskilt
anställningsstöd, med 4 000 deltagare, samt Instegsjobb, med 3 000 deltagare).
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vecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Det totala antalet programdeltagare väntas därmed 2012 stiga till 186 000 (3,8 procent), och 2013 till 190 000 (3,9 procent).76

Garantierna är störst
De klart största programmen med aktivitetsstöd är Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar. Dessa omfattar i nuläget ungefär tre fjärdedelar av hela programvolymen. Dessa program är avsedda för personer med långa inskrivningstider, och syftar till att
aktivera dem med inriktning mot arbetslivet. Till Jobb- och utvecklingsgarantin kommer dels
personer över 25 år, dels ungdomar som avslutat sin tid i Jobbgarantin utan att lyckas ta sig
in i arbetslivet. I oktober deltog 90 000 personer i Jobb- och utvecklingsgarantin, vilket är
7 000 fler än i oktober 2010. Jobbgarantin för ungdomar har däremot minskat något i omfattning – från 43 000 till 37 000 personer – beroende framför allt på förbättrade jobbchanser för de unga, men också i viss mån på övergångar till Jobb- och utvecklingsgarantin. Som
genomsnitt för 2012 väntas 92 000 personer ingå i Jobb- och utvecklingsgarantin och 42 000
personer i Jobbgarantin för ungdomar.

Sysselsättningsfasen har expanderat snabbt
Jobb- och utvecklingsgarantins två första faser innebär kartläggning och vägledning av deltagarna respektive utbildning och praktik, och pågår tillsammans 450 dagar. De som efter denna tid fortfarande inte funnit någon lösning på sina arbetslöshetsproblem erbjuds då deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas.77 Denna innehåller olika former av
sysselsättning, med bibehållet aktivitetsstöd. Sysselsättningsfasen kan pågå i högst två år,
men den arbetssökande som då ännu inte kommit ut på den öppna arbetsmarknaden kan
anvisas av en ny sysselsättningsfas, hos någon annan arbetsgivare. I oktober 2010 ingick
28 000 personer i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, vilket innebär en uppgång med 5 000 på ett år. Sysselsättningsfasen kan förväntas expandera ytterligare de kommande åren i takt med den förutsedda försämringen av arbetsmarknaden.

Allt fler i Arbetsmarknadsutbildning inom garantierna
Det finns ett ganska stort antal mindre program med aktivitetsstöd. Dessa finns dels redovisade som särskilda sökandekategorier i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, dels i
egenskap av aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar.
För att få en rättvisande bild av programmens volymutveckling bör aktiviteternas olika förekomster summeras, och därmed kommer nivåerna att ligga högre än i verksamhetsstatistiken,
något som blivit allt tydligare allt eftersom deltagandet i garantierna ökat.
En viktig grupp av program är de förberedande insatserna, dit bland annat Arbetslivsinriktad
rehabilitering och Förberedande utbildning räknas. Dessa omfattade i oktober i år 29 000
personer, 6 000 fler än för ett år sedan. Huvuddelen av uppgången kan hänföras till Förberedande utbildning, där nu drygt 12 000 personer var inskrivna. Antalet personer i Arbetsmarknadsutbildning har däremot legat oförändrat på knappt 10 000, men en allt större andel
Samtliga beräkningar av det relativa programdeltagandet är baserade på nuvarande uppgifter om den registerbaserade arbetskraften.
77 Tidigare benämnd Fas 3.
76
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återfinns i garantierna (i oktober 2011 utgjorde dessa 60 procent av hela antalet, ett år tidigare 46 procent). I ett par av programgrupperna har betydande nedgångar skett. Så har gruppen
Arbetspraktik minskat från 18 000 till 6 000 deltagare78, och Start av näringsverksamhet har
halverats till drygt 2 000 deltagare. Det är dessutom färre personer i år som gått över från
Försäkringskassan till programmet Arbetslivsintroduktion, exempelvis 5 500 i juli-september
i år jämfört med 9 000 motsvarande period i fjol.

Något fler i program för funktionsnedsatta
Antalet personer i program för funktionsnedsatta har på ett år ökat med drygt 3 000, för att i
oktober 2011 omfatta 72 000 personer. Uppgången beror främst på att programmet Trygghetsanställning – som riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden – ökat med
4 000 till 19 000 personer. Även Utvecklingsanställning – som är avsett att ge stöd åt personer som vill gå ut på öppna arbetsmarknaden – ökar så sakteliga. Särklassigt störst är dock
fortfarande Lönebidragsanställning, som i oktober 2011 sysselsatte 46 000 personer. Prognostiserad genomsnittlig nivå för antalet personer i program för funktionsnedsatta år 2012 är
77 000.

Allt fler i Nystartsjobb
Nystartsjobben – som visserligen innebär subventionerade anställningar men som inte räknas till programmen79 – blir allt fler. I oktober registrerades de av Arbetsförmedlingen till
46 000 – 29 000 män och 17 000 kvinnor – vilket är 6 000 fler än i oktober 2010. Antalet
ungdomar under 25 år uppgick till 4 000. Det totala antalet personer i nystartsjobb beräknas
2012 uppgå till i genomsnitt 47 000. Nystartsjobben är avsedda för personer med lång bortovaro från arbetslivet, och hit hör bland annat många korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda
och funktionsnedsatta. Ett nystartsjobb kan vara i högst fem år.

Fördjupningsruta
Nya mått på arbetslösheten
Jämförelser mellan Af:s och AKU:s statistik
Arbetslöshetens nivå och utveckling beskrivs av SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)
som är det officiella och internationellt gångbara måttet på arbetslöshet. Arbetsförmedlingens
sökandestatistik måste dock användas vid regionala eller gruppvisa nedbrytningar av statistiken. Både definitionerna80, metodiken81 och mättidpunkterna82 skiljer sig åt mellan dessa
källor, och därmed också de statistikförda nivåerna. För att lättare hålla isär begreppen, och i
viss mån också skapa en större jämförbarhet mellan mätningarna, har Arbetsförmedlingen
sett över benämningarna på vissa av statistikens variabler. Dessa är bland annat följande:
Ett program i denna grupp har avvecklats under det gångna året, nämligen Lyft.
Detta beror på att Nystartsjobben subventioneras via arbetsgivaravgifterna och inte via lönen.
80 AKU-arbetslösheten avser numera inte personer som vill, utan bara de som kan ta ett arbete. Dessutom ska samtliga heltidsstuderande räknas in, alltså inte bara de programinskrivna.
81 AKU är en enkätundersökning, medan Af mäter det totala antalet inskrivna.
82 AKU-intervjuerna genomförs löpande varje månad, och uppgifterna avser därmed ett månadsgenomsnitt. Däremot uppdateras
Af:s sökanderegister vid månadernas slut.
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•

Öppet arbetslösa: Arbetssökande som saknar arbete och inte deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program, och som kan ta ett arbete omedelbart, kallades tidigare ”arbetslösa”. Idag benämns denna grupp ”öppet arbetslösa”.

•

Sökande i program med aktivitetsstöd: Arbetssökande som deltar till exempel i
jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning.

•

Totalt antal inskrivna arbetslösa: Summan av antalet öppet arbetslösa och antalet
sökande i program med aktivitetsstöd.

Utvidgningen av arbetslöshetsbegreppet till att omfatta även programdeltagare innebär en
större överensstämmelse med AKU, eftersom programdeltagarna där ska klassificeras som
heltidsstuderande arbetssökande och alltså, i enlighet med en ILO-konvention, numera hänförs till de arbetslösa. I praktiken blir dock åtskilliga av de programinskrivna vid Arbetsförmedlingen inte registrerade i AKU, medan omvänt ganska många av dem som i AKU uppfattas som arbetslösa inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Det sistnämnda gäller i synnerhet många ferielediga skolungdomar som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning.

Ny bas för den relativa arbetslösheten
För att skapa relevanta jämförelser mellan exempelvis olika regioner – exempelvis kommuner
– eller olika yrken vid användningen av Arbetsförmedlingens sökandestatistik måste man
relatera denna till någon av SCB:s variabler. En möjlighet är då att använda motsvarande
arbetskraftstal enligt AKU, men eftersom denna variabel är estimerad kan den inte användas
annat än för mycket stora populationer, till exempel storlän. Därför har man hittills varit
hänvisad till att basera arbetslösheten på befolkningstalen. Detta är dock inte heller problemfritt, eftersom befolkningen – förutom sysselsatta och arbetslösa – också innehåller bland
annat studerande som inte söker arbete samt personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Antalet inom dessa grupper – framför allt studerande – kan variera avsevärt mellan olika
åldersgrupper, etniska grupper, kommuner med mera. Så till exempel underskattas den relativa arbetslösheten i invandrartäta kommuner som Malmö, Södertälje och Botkyrka, och
dessutom inom de utbildningsintensiva ungdomsgrupperna.
För att erhålla ett mer konsistent mått på arbetslösheten har vi istället sökt oss till den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), som är en totalundersökning varje år (i november) av rikets befolkning. Nackdelarna med denna är dels att den innebär en betydande
tidseftersläpning (statistiken presenteras först drygt ett år efter datainsamlingen), dels att
samma värde på arbetskraften gäller ända tills en ny publikation presenteras – alltså under
ett helt års tid – varvid de årstidsbundna svängningarna i arbetskraftdeltagandet inte framträder. Vi har emellertid funnit att dessa imperfektioner är hanterliga83, och har därmed fastnat för följande sätt att beräkna den relativa arbetslösheten:

83

Måttet bör dock endast användas om arbetskraften är 100 personer eller större.
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•

Täljaren består av det totala antalet inskrivna arbetslösa (alltså öppet arbetslösa plus
programdeltagare) under aktuell period (till exempel november 2011).

•

Nämnaren består av den förvärvsarbetande nattbefolkningen84 i november enligt senast
tillgängliga uppgifter (just nu november 2009), adderat med det totala antalet inskrivna
arbetslösa i november vid motsvarande tidpunkt.

Den nya definitionen innebär att nivån på arbetslösheten blir högre än om denna relateras till
befolkningen, men effekterna blir olika stora i skilda regioner och grupper. Här är ett exempel
på rikssiffror (för oktober 2011):
Arbetslösa (AKU, 16-64 år)

7,1 % (av arbetskraften)

Öppet arbetslösa (Af)

3,4 % (av befolkningen)

Totalt inskrivna arbetslösa

6,2 % (av befolkningen)

Totalt inskrivna arbetslösa

8,2 % (av registerbaserad arbetskraft)

Långa tider utan arbete
Arbetsförmedlingen har också infört ett nytt sätt att mäta långa arbetslöshetstider. Tidigare
fanns endast begreppet långtidsarbetslösa85 (som fortfarande statistikförs men som numera
spelar en mer underordnad roll i verksamheten). Nu tillkommer tre nya begrepp i sökandestatistiken, som även dessa är mer jämförbara med AKU-statistiken:
•

Totalt antal inskrivna arbetslösa, därav utan arbete i mer än 6 månader

•

D:o, därav utan arbete i mer än 12 månader

•

D:o, därav utan arbete i mer än 24 månader

Dessa mått avser sammanhängande tid utan arbete, det vill säga i öppen arbetslöshet, program med aktivitetsstöd och/eller sökandekategori 14.86 Vid mättillfället måste man emellertid vara endera öppet arbetslös eller programinskriven, och kan alltså inte just då ingå i sökandekategori 14.

Dvs. antalet sysselsatta som tillhör gruppen i fråga och är bosatta i regionen i fråga samt är sysselsatta någonstans i riket. Detta
innebär ytterligare en felkälla i vissa kommuner (t. ex. Malmö och Haparanda), eftersom gränspendlare inte medräknas.
85 Dvs. personer över 25 år som varit öppet arbetslösa minst sex månader i sträck, samt ungdomar under 25 år som varit öppet
arbetslösa minst 100 dagar i sträck.
86 Denna sökandekategori innehåller personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar arbete, men är förhindrade att
ta arbete direkt (t. ex. personer som är på väg in på eller ut från arbetsmarknaden).
84
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Långa tider utan arbete
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Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken
Utmaningarna är de största sedan början av 1990-talet
Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är redan stora och blir ännu större under åren
2012 och 2013. Sysselsättningsökningen vänds till en nedgång och fler blir arbetslösa. Alla
grupper på arbetsmarknaden drabbas men vissa grupper drabbas betydligt hårdare än andra.
Bristen på arbetskraft kommer samtidigt att reduceras på grund av den svagare arbetskraftsefterfrågan, färre anställningar medför lägre brist på arbetskraft. Det som dock finns i bakgrunden är den pågående generationsväxlingen som innebär att trots att vi går in i en fas med
svagare arbetsmarknad blir det fortsatt svårt att finna arbetskraft inom vissa regioner och
yrken. Det är viktigt att denna fråga fortfarande står högt på agendan eftersom rekryteringsläget kan bli mycket besvärligt i flera regioner under nästa konjunkturuppgång.

Allt fler återfinns i grupper med svag ställning
Personer som finns inom de grupper som har svårast att snabbt komma ut i arbete har inte
minskat nämnvärt under åren 2010 och 2011 trots en stark tillväxt av sysselsättningen. För
kvinnor har det till och med skett en ökning. Anledningen till att nivån inte sjunkit är tillväxten av arbetskraftsutbudet för dessa grupper. Ökningen av arbetskraftsutbudet har ett samband med överföringar av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, vilka ska
prövas för återinträde i arbetslivet. Vidare sker ett tillskott i arbetskraften av personer som
invandrat till Sverige. Inom båda dessa områden har Arbetsförmedlingen fått ett huvudansvar
för dessa personers inträde i arbetslivet.
Den ökade inströmningen av personer som har svårt att snabbt komma ut i arbete innebär att
den strukturella arbetslösheten utgör en större andel av antalet totalt inskrivna arbetslösa
(öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) till skillnad från första hälften
av 00-talet. Det redan stora antalet personer som tillhör grupper som har svårt att snabbt
finna arbete växer ytterligare åren 2012 och 2013 och leder till att antalet är bland de högsta
någonsin i svensk arbetsmarknadshistoria.
Under år 2011 ligger antalet totalt inskrivna arbetslösa för utsatta grupper betydligt högre än
nivån bland starkare grupper. Före år 2010 följde nivåerna för de båda grupperna varandra
tämligen väl frånsett att grupper med starkare ställning uppvisar större svängningar mellan
hög- och lågkonjunkturer. En annan iakttagelse är att före år 2006 låg nivån bland utsatta
grupper lägre än nivån för starkare grupper.
Att totalt antal inskrivna arbetslösa i grupper med svag ställning på arbetsmarknaden ligger
på en hög nivå och högre än för andra grupper är en indikation på att jämviktsarbetslösheten
är hög, och det innebär att kommande konjunkturnedgång kan komma att ge långsiktiga skadeverkningar på arbetsmarknaden, genom att strukturarbetslösheten ökar ytterligare. En
fortsatt ökning av personer i grupper med svag ställning plus att fler inom yrken med lågt
utbildningsinnehåll förlorar jobbet genom rationaliseringar och genom konjunkturbetingade
nedskärningar, leder till jämviktsarbetslösheten riskerar att stiga under åren 2012 och 2013.
De senaste årens kraftfulla uppgång av personer i utsatta grupper på arbetsmarknaden har
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lett till att utgångsläget inför de kommande årens stigande arbetslöshet är allt annat än bekymmersfritt.
Totalt inskrivna arbetslösa i utsatta
grupper och övriga inskrivna arbetslösa
(ej dubbelräkning mellan grupperna)

Utsatta
10

Ej utsatta

Totalt

Andel av den registerbaserade arbetskraften (RAMS)
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Förgymnasialt utbildade, äldre 55-64 år,
utomeuropeiskt födda och funktionsnedsatta
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensad och trendad serie

I den utvecklingen, med stigande strukturell arbetslöshet, är det mycket centralt att alla arbetsmarknadspolitiska instrument är skarpt vässade för att på ett effektivt sätt motverka de
negativa skadeverkningarna – för att till varje pris undvika denna, både för de enskilt drabbade och för ekonomin, skadliga arbetslöshet. Särskilt följande grupper kommer att mötas av
stora svårigheter att snabbt finna arbete:
•

Ungdomar och särskilt de med bristfällig utbildning

•

Utrikes födda, särskilt födda utom Europa

•

Funktionsnedsatta

•

Totalt inskrivna arbetslösa 55-64 år

•

Personer med högst förgymnasial utbildning

Gruppen som har svårt att snabbt finna arbete
Många har svårt att snabbt hitta arbete
En stor del eller nästan 60 procent av antalet totalt inskrivna arbetslösa tillhör grupper på
arbetsmarknaden som har svårt att snabbt finna ett arbete. Det totala antalet inskrivna arbetslösa som ingick i någon av grupperna utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta, äldre 5564 år samt högst förgymnasial utbildning uppgick i oktober 2011 till 220 000. Antalet totalt
inskrivna arbetslösa inom utsatta grupper har ökat kraftigt sedan år 2008, med nästan
100 000 personer, och en fortsatt ökning väntas under åren 2012 och 2013. Antalet i dessa
grupper bedöms passera 260 000 slutet av år 2013, vilket i sådana fall innebär att antalet
personer i utsatta grupper mer än fördubblas inom en femårsperiod.
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Antal totalt inskrivna arbetslösa i utsatta
grupper och övriga totalt inskrivna arbetslösa
(ej dubbelräkning mellan grupperna)
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Förgymnasialt utbildade, äldre 55-64 år,
utomeuropeiskt födda och funktionsnedsatta
Källa: Arbetsförmedlingen,säsongrensad och trendad serie

Andelen som tillhör utsatta grupper av de totalt inskrivna arbetslösa kommer till skillnad mot
antalet att minska något under åren 2012 och 2013. Anledningen är att tillskottet av personer
i grupper med starkare ställning blir större än tillskottet av personer i mer utsatta grupper.
Andelen i utsatta grupper har stigit för både män och kvinnor och i samtliga åldrar. Bland
ungdomar låg denna andel i oktober på 36 procent och i högre åldrar på mer än 50 procent.
De höga andelarna i utsatta grupper speglar den stora utmaningen i de uppdrag som Arbetsförmedlingen står inför åren 2012 och 2013.
Andel i utsatta grupper av totalt inskrivna arbetslösa
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Var fjärde totalt inskriven arbetslös har varit utan arbete mer än 3 år senaste tio
åren
En stor del av de totalt inskrivna arbetslösa har med sig en bakgrund som innebär att de haft
mycket långa tidsperioder utan arbete. Av de 372 000 personer i denna grupp i oktober 2011
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hade 102 000 personer varit utan arbete längre tid än 3 år under den senaste tioårsperioden.87 Talet är detsamma som för sex månader sedan och motsvarar mer än var fjärde av antalet totalt inskrivna arbetslösa. Detta är ett ytterligare sätt att åskådliggöra det stora antalet
personer som har mycket svårt att finna en fast förankring i arbetslivet. Av personer med
långa arbetslöshetstider, minst tre år, utgjorde de ovan beskrivna utsatta grupperna 70 procent.
Det finns dessutom drygt 56 000 personer som saknat arbete mellan 2 och 3 år samt ytterligare 85 000 personer som haft en sammanlagd tid utan arbete mellan 1 och 2 år. Av samtliga
371 000 inskrivna har således mer än 243 000 personer under en tioårsperiod haft en historia
som innefattar ganska långa och återkommande perioder då de saknat arbete.
Antalet personer med långa tider ökade kraftigt mellan åren 2008 och 2010 men därefter har
nivåerna legat ungefär oförändrade, se diagram nedan. Dessa tal visar att det många gånger
är en svår väg tillbaka till ett långsiktigt varaktigt arbete för dem som drabbats av återkommande arbetslöshet.
Många från ovan nämnda grupper har nått eller når efter hand jobb- och utvecklingsgarantin.
Cirka två tredjedelar av dem i jobb- och utvecklingsgarantin tillhör någon av de grupper som
ovan nämnts.88 Det innebär också att allt fler från dessa grupper når sysselsättningsfasen (fas
3) inom garantin.
Sammanlagd tid som öppet arbetslös eller i
program med aktivitetsstöd under en tioårsperiod
12-24 mån
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Källa: Arbetsförmedlingen

Metoden att mäta långa tider utan arbete (öppet 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 30 oktober 2001 för dem som var inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd den sista oktober 2011.
88 Ungdomar med bristfällig utbildning, födda utom Europa, funktionsnedsatta, totalt inskrivna arbetslösa 55-64 år och personer
med högst förgymnasial utbildning.
87
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Utrikes födda
God tillströmning i arbetskraften
Invandringen ligger fortfarande kvar på en hög nivå på ungefär 100 000 per år. Den utrikes
födda befolkningen 16-64 år har sedan mitten av 2005 ökat med cirka 220 000 personer.
Under samma period har antalet utrikes födda i arbetskraften ökat med cirka 190 000 personer och antalet sysselsatta med 150 000 personer. Det betyder att det årliga tillskottet i arbetskraften ligger på drygt 30 000 personer. De utrikes föddas arbetskraftsdeltagande har
ökat något sedan mitten av 2005, med vissa svängningar. Sysselsättningsgraden ökade fram
till år 2008 men har därefter i samband med finanskrisen sjunkit tillbaka till utgångsläget år
2005. Sedan mitten av år 2010 har sysselsättningsgraden ånyo ökat.

Utrikes födda kvinnor och korttidsutbildade tappar mark
Tre viktiga iakttagelser kan göras. Den ena är att utrikes födda kvinnor släpar efter ifråga om
arbetskraftsdeltagandet. Den andra är att utrikes födda med högst förgymnasial utbildning
deltar i liten utsträckning i arbetskraften. Den tredje iakttagelsen är att sysselsättningsgraden
är låg bland flertalet grupper inom den utrikes födda befolkningen.
Sysselsättningsgraden bland de utrikes födda kvinnorna låg i september 2011 på endast 58
procent jämfört med 70 procent bland de utrikes födda männen i åldern 16-64 år. Motsvarande tal bland utomeuropeiskt födda var 64,3 procent respektive 50,8 procent. Gapet i sysselsättningsnivå mellan könen har dessutom vidgats. Det är av central vikt att öka ansträngningarna när det gäller utrikes födda kvinnors inträde i arbetslivet.
En viktig förklaring till kvinnornas situation är den synnerligen låga sysselsättningen bland
kvinnor med högst förgymnasial utbildning. För utrikes födda kvinnor på den utbildningsnivån totalt var sysselsättningsgraden så låg som 27 procent år 2010 och för vissa ländergrupper var andelen än lägre. Även för utrikes födda män med förgymnasial utbildning ligger sysselsättningsgraden på en låg nivå, 43 procent. Utrikes födda kvinnor har också lägre sysselsättningsgrad än utrikes födda män på både gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå.
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Sysselsättningsgrad per
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Kraftig uppgång av totalt inskrivna arbetslösa
Det finns också en ganska stor andel personer i den arbetsföra befolkningen som invandrat
från länder utanför Europa som riskerar att aldrig komma in i arbetslivet. Bland dem som
trätt in i arbetskraften har en hög andel hamnat i öppen arbetslöshet eller i program med aktivitetsstöd. Sedan början av år 2008 har antalet utomeuropeiskt födda som är inskrivna som
öppet arbetslösa eller deltar i program med aktivitetsstöd totalt mer än fördubblats till
86 000 personer (oktober 2011). Under samma tid har det också skett en fördubbling av antalet totalt inskrivna arbetslösa utrikes födda från Europa. Det är en avspegling av den ökade
invandringen från europeiska länder. Slutsatsen blir att antalet totalt inskrivna arbetslösa
utomeuropeiskt födda fortsätter att öka i hög takt och att antalet kan uppgå till mer än
110 000 vid slutet av år 2013. Uppgången drabbar båda könen och samtliga åldrar, men den
besvärligaste arbetsmarknaden förutspås för ungdomar och då i synnerhet för dem med kort
utbildning.
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Antal totalt inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda
januari 2005 - september 2011
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Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensad och trendad serie

Stor tillströmning av totalt inskrivna arbetslösa med kort utbildning
Den ovan beskrivna sysselsättningssituationen för utrikes födda med låg utbildning slår med
all tydlighet igenom i hög andel totalt inskrivna arbetslösa bland personer på den utbildningsnivån och då särskilt bland lägre åldrar.
Under en lång tid har den utomeuropeiska invandringen (av flyktingar) till stor del bestått av
personer som saknar en grundläggande basutbildning. Statistiken har under flera år visat på
att 25 procent saknat utbildning som motsvarar grundskola och att 15 procent har en utbildningsbakgrund på högst grundskolenivå. Alltså saknade 40 procent gymnasiekompetens, en
andel som stigit till 50 procent av de arbetssökande i oktober 2011. Antalet totalt inskrivna
arbetslösa med högst förgymnasial utbildning fylls dessutom på med utrikes födda ungdomar
som lämnar utbildningssystemet med ofullständiga betyg.
Mot denna bakgrund har antalet totalt inskrivna arbetslösa bland utomeuropeiskt födda med
högst förgymnasial utbildning mer än fördubblats sedan år 2008, från 15 000 till 38 000.
Slutsatsen blir den att utrikes födda med kort utbildning har tappat väldigt mycket mark
gentemot andra kategorier i arbetskraften. Sysselsättningsgraden är bland de lägst uppmätta
på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten tillhör de högsta jämfört med andra
grupper.
För förgymnasialt utbildade utrikes födda låg andelen totalt inskrivna arbetslösa år 2010 på
nivån 28 procent, och på 35 till 45 procent för länder/områden med högst andel. Därtill kommer stora grupper av utrikes födda med bristfällig utbildning som inte ens finns i arbetskraften. Arbetsförmedlingen har under många år understrukit att totalt antal inskrivna arbetslösa
kommer att öka inom dessa grupper med svag utbildning och att det behövs extra kraftfulla
insatser för att möta denna utveckling. Utvecklingen har således blivit precis som tidigare
prognoser visat och prognosen blir lika tydlig som tidigare på det sättet att de redan stora
problemen blir ännu större under åren 2012 och 2013.
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Arbetsförmedlingens uppdrag för nyanlända är en stor utmaning
Arbetsförmedlingen har sedan ett år tillbaka tilldelats ett huvudansvar för nyanlända invandrare. Uppdraget är en mycket stor utmaning för Arbetsförmedlingen i en arbetsmarknadsutveckling som försämras. En viktig grundförutsättning för att hela integrationsprocessen ska
vara möjlig är att andra inblandade aktörer fullgör sitt ansvar, främst kommunerna men också vissa andra aktörer.
Tiderna utan arbete är långa bland utrikes födda och särskilt bland utomeuropeiskt födda.
Statistik från tredje kvartalet visar hälften av dem som var arbetslösa hade varit det mer än
sex månader och att arbetslöshetstiden i genomsnitt var 42 veckor.89
De långa arbetslöshetstiderna för många utrikes födda med utomeuropeisk härkomst bekräftas från uppgifter om totalt inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Av detta antal på
drygt 86 000 hade 55 000 sammanlagda tider utan arbete på mer än ett år sett under en tioårsperiod, mätt vid slutet av oktober 2011. Många av de totalt inskrivna arbetslösa har varit i
Sverige mindre än tio år och har ännu inte kommit upp i några längre tider, vilket innebär att
den verkliga problematiken underskattas. Här finns ett problem som riskerar att ackumuleras
och bli mycket stort framöver. Det finns stora grupper av utomeuropeiskt födda som har svårt
att etablera sig i arbetslivet och slutsatsen är som ovan understrukits att många av dessa personer riskerar att bli fast i arbetslöshet och utanförskap om inte kraftfulla insatser vidtas.

89

SCB:s arbetskraftsundersökning.
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Inskrivna med funktionsnedsättning
Stor ökning av antalet inskrivna med funktionsnedsättning
Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har
ökat snabbare än de någonsin gjort i svensk arbetsmarknadshistoria. I slutet av oktober 2011
fanns 68 000 totalt inskrivna arbetslösa och det är 30 000 fler än år 2008. Dessutom fanns
106 000 inskrivna i andra sökandekategorier än öppet arbetslösa eller program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen, vilket betyder att det totala antalet inskrivna uppgick till
174 000 personer.
Antal totalt inskrivna arbetslösa, funktionsnedsatta
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Det är två viktiga faktorer som ligger bakom den stora ökning av totala antalet arbetslösa som
skett sedan år 2008. För det första innebar konjunkturnedgången i samband med finanskrisen 2008/2009 kraftfulla rationaliseringar och nedskärningar som ledde till att en hel del
funktionsnedsatta förlorade jobbet. En annan faktor som påverkat utvecklingen är att sedan
början av år 2010 ett stort antal personer överförts från sjukförsäkringssystemet (Försäkringskassan) till Arbetsförmedlingen.
Under 2010 och fram till hösten 2011 beräknas totalt nästan 50 000 personer ha överförts till
Arbetsförmedlingen. Deras arbetsförmåga prövas, inom ramen för Arbetslivsintroduktion.90
Av dem som överförts fanns i slutet av september 34 000 inskrivna vid Arbetsförmedlingen.
Under loppet av perioden har antalet personer som överförs sjunkit successivt och i september fanns endast 4 000 i Arbetslivsintroduktion.
År 2012 väntas antalet som överförs från Försäkringskassan minska med en tredjedel jämfört
med år 2011, till att omfatta cirka 9 000 personer. Åren 2013, 2014 och 2015 beräknas omfattningen till 8 000, 7 000 respektive 6 000 personer.
Alla som överförs erhåller inte omedelbart någon klassificering för funktionsnedsättning utan
arbetsförmåga prövas vanligtvis efter en tid i Arbetslivsintroduktionen eller i vissa fall senare.
Hösten 2011 hade två tredjedelar av dem som överförts och som fortfarande var inskrivna
klassificerats som funktionsnedsatta. Sannolikt kommer ytterligare personer av dem som är
inskrivna att klassificeras som funktionsnedsatta inom den närmaste tiden.
Den beskrivna utvecklingen antyder att ökningen av antalet totalt inskrivna arbetslösa med
funktionsnedsättning temporärt kommer att dämpas något under år 2012 men att uppgången
tilltar på nytt år 2013. Anledningen till den slutsatsen är främst att tillskottet av personer
överförda från Försäkringskassan blir lägre. Men samtidigt försämras dock konjunkturläget
och arbetskraftsefterfrågan blir därmed lägre vilket leder till att fler funktionsnedsatta förblir
arbetslösa eller förlorar jobbet och hamnar i arbetslöshet. Det ger ett tillskott av totalt inskrivna arbetslösa men här finns normalt en tidsfördröjning, påverkat av varseltider och uppsägningstider. Detta bör innebära att det konjunkturmässiga trycket uppåt på antalet totalt
inskrivna arbetslösa blir tydligare år 2013. Bedömningen blir den att det totala antalet inskrivna arbetslösa passerar 80 000 under andra halvåret 2013.

Tiderna utan arbete blir allt längre
Funktionsnedsatta är den grupp av totalt inskrivna arbetslösa som har de längsta arbetslöshetstiderna. Mer än 45 procent av samtliga funktionsnedsatta som saknar arbete har varit
utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Gruppen med långa sammanlagda tider utan
arbete fortsätter att öka som framgår av diagram nedan, och antalet placerade i jobb- och
utvecklingsgarantin stiger successivt. Även grupperna med tider på 1 till 3 år utan arbete har
också stigit, vilket är ett tecken på att allt fler drabbas av långa och förlängda tider då man
saknar arbete.

90 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.
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Stöd behövs till funktionsnedsatta
Funktionsnedsatta har mycket svårt att konkurrera om jobben på lika villkor med andra arbetssökande. Konkurrensen om jobben är hård inom de flesta yrken och för en arbetssökande
med funktionsnedsättning är det svårt att komma ut i arbete. För funktionsnedsatta krävs
därför vanligtvis en subventionering av lönekostnaden för att arbetsgivaren ska kompenseras
för den lägre produktiviteten. Andelen anställda med lönesubvention har dock minskat i förhållande till andelen funktionsnedsatta som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det beror
bland annat på att det varit svårt att finna platser hos arbetsgivare för denna typ av subventionerade anställningar. Anledningen till detta är att dessa platser konkurrerar med andra
subventionerade anställningar, till exempel platser inom jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas (fas 3).

Äldre 55-64 år
Fler totalt inskrivna arbetslösa personer 55-64 år
Antalet totalt inskrivna arbetslösa i åldrarna 55-64 år minskade under år 2010 och fram till
inledningen av år 2011, men därefter under stora delar av år 2011 har nivån varit i stort sett
oförändrad. Det finns emellertid en begynnande tendens till ökning under hösten 2011 men
tecknen är fortfarande svaga. Det kommer dock enligt vår bedömning inte att ske någon större ökning första halvåret 2012 men allt eftersom tiden går kommer uppgången av arbetslösa
att bli tydligare.
Bakgrunden till den förloppsbedömningen är att den svagare arbetskraftsefterfrågan tillsammans med varsel om uppsägningar medför ett över tiden stigande antal totalt inskrivna arbetslösa i dessa åldrar. Längre uppsägningstider för äldre vid uppsägningar innebär att det
finns en tidsfördröjning innan nivån börjar öka mer tydligt. Det innebär att denna effekt för
dessa åldrar på grund av den sämre konjunkturen framför allt slår igenom år 2013.
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Det är dock inte bara konjunkturen som påverkar antalet totalt inskrivna arbetslösa utan det
finns även en faktor som verkar i motsatt riktning, det vill säga mot att personer lämnar arbetslösheten. Det finns nämligen en demografisk faktor som också inverkar på antalet totalt
inskrivna arbetslösa i åldrarna 55-64 år. Under åren 2012 och 2013 är effekten negativ och
uppgår enligt våra beräkningar till 500-1 000 personer per år, det vill säga fler lämnar arbetslöshet av ålderskäl än antalet som tillkommer från lägre åldrar.
De personer som blir utan arbete i åldrarna 55-64 år har ofta svårt att snabbt komma tillbaka
i arbete och det är vanligt att arbetslöshetstiderna blir långa. Personer i dessa åldrar kan i en
del fall också ha någon form av funktionsnedsättning vilket ytterligare försvårar deras möjligheter att snabbt finna ett arbete. Hösten 2011 hade nästan 30 procent av dem som var totalt
inskrivna arbetslösa en funktionsnedsättning. En annan faktor som också påverkar möjligheten till att finna nytt arbete är kort utbildning, cirka 37 procent hade grundskola som högsta
utbildningsnivå hösten 2011. Dessa nämnda andelar har stigit under år 2011 vilket ökar riskerna för fler med långvariga arbetslöshetstider.
Antal totalt inskrivna arbetslösa 55-64 år
januari 2005 - oktober 2011

Totalt

Män

Kvinnor

Tusental
70
60
50
40
30
20
10
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensad och trendad serie

På senare år har arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden stigit i åldrarna 55-64 år,
frånsett tillfälliga försämringar under konjunktursvaga år. Anledningen är att 40-talisterna
med sina höga arbetskrafts- och sysselsättningsnivåer trätt in i dessa åldersklasser och dessa
personer har också stannat kvar i arbetskraften längre upp i åren än närmast föregående generationer. I samband med den starka konjunkturen åren 2010 och 2011 har både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden ökat, efter en svacka under finanskrisåren.
Antalet personer med långa tider utan arbete ligger kvar på en hög nivå. Av dem som var totalt inskrivna arbetslösa i oktober 2011 hade cirka 25 000 sammanlagda tider utan arbete på
mer än 3 år under en tioårsperiod, vilket är 44 procent av samtliga totalt inskrivna arbetslösa.
Antalet har varit ungefär oförändrat under år 2011. Antalet personer med tider mellan 2 och 3
år har ökat något vilket så småningom kan komma att innebära fler i gruppen med tider på
över tre år.
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Korttidsutbildade – högst grundskola
Svag arbetsmarknad för personer med förgymnasial utbildning
En viktig faktor som inverkar på arbetslösas möjligheter att finna ett arbete är utbildningsnivån. Gymnasiekompetens är vid ett vanligt rekryteringstillfälle ett grundläggande krav och
den utbildningsnivån är också ett krav vid vidareutbildningar av olika slag. Att personer saknar den nivån i sina utbildningsmeriter medför betydande svårigheter när det gäller att finna
en väg för vidareutbildning eller en väg in i arbetslivet med sikte på en varaktig sysselsättning.
På en treårsperiod har antalet korttidsutbildade utan arbete nästan fördubblats, till att nu
uppgå till i drygt 105 000 personer. Ungefär hälften av ökningen utgörs av utrikes födda. Antalet totalt inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen som har högst grundskola har dock
minskat något det senaste året. En starkare konjunktur är en del av förklaringen, det vill säga
att vissa av dem som blev uppsagda, främst från industrin, har blivit återanställda när konjunkturen vänt till det bättre, men det är inte hela förklaringen. För trots att vissa jobb kommit tillbaka så har den stora merparten av jobb som inte kräver gymnasieutbildning försvunnit för gott från svensk arbetsmarknad. Totalt har cirka 80 000 arbetstillfällen fallit bort på
denna utbildningsnivå sedan år 2008 för att nu omfatta cirka 560 000, vilket endast är 12
procent av hela sysselsättningen. Denna utveckling väntas fortsätta i rask takt under åren
2012 och 2013. Under de kommande två åren kan antalet totalt inskrivna arbetslösa på denna
utbildningsnivå öka till 125 000 personer.
Bryter man ner de totalt inskrivna arbetslösa på ålder, kön och födelseland framträder en mer
nyanserad bild. För det första beror nedgången av nivån på en minskning bland inrikes födda
män på denna utbildningsnivå. Inrikes födda män med förgymnasial utbildning drabbades
för övrigt hårt i samband med finanskristen då många med kort utbildning inom industrin
blev uppsagda, vilket bekräftar hypotesen om industrikonjunkturens inverkan ovan. En an-
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nan orsak till minskningen av antalet totalt arbetslösa inskrivna bland män är demografisk,
att äldre svenskfödda män lämnat arbetsmarknaden. Den effekten finns för övrigt även för
inrikes födda kvinnor, men den är inte tillräckligt stark för att det ska bli en nedgång för
kvinnorna på denna utbildningsnivå.

Ökning i åldrar under 35 år
En annan intressant och mycket oroande iakttagelse är att andelen arbetslösa (även antalet)
med högst förgymnasial utbildning ökar betydligt i lägre åldersklasser, eller åldrar under 35
år. Det visar sig att andelen i åldrar under 35 år med högst förgymnasial utbildning av samtliga totalt inskrivna arbetslösa, på den utbildningsnivån, har ökat från drygt 30 till drygt 40
procent sedan år 2007. Den tendensen gäller bland både inrikes och utrikes födda. Det är en
synnerligen bekymmersam utveckling att en högre andel i nya generationer som träder in på
arbetsmarknaden inte har nått upp till den utbildningsnivå som behövs för att etablera sig i
arbetslivet.
Denna utveckling med höga andelar med kort utbildning i lägre åldrar beror främst på två
orsaker. Den ena är att en hög andel, ungefär 40 procent av ungdomar med utländsk härkomst och cirka 20 procent bland inrikes födda, inte klarat sin skolgång. Andelen som inte
klarat grundskolan bland dem som kommit till Sverige sedan början av 2000-talet är mycket
hög, över 60 procent. Den andra orsaken är en fortsatt stor invandring där grupper av invandrade saknar en grundläggande utbildning.
Arbetsförmedlingen har under flera år mycket tydligt varnat för denna utveckling mot att
antalet personer med kort skolutbildning ökar. Det har funnits och finns även fortsättningsvis
flera faktorer som talar för att det blir en fortsatt hög andel totalt inskrivna arbetslösa bland
personer med kort utbildning, bland annat:
•

Fortsatt tillskott av korttidsutbildade genom att en hög andel av dem som invandrar av
flyktingskäl saknar gymnasieutbildning.

•

Tillskott av yngre genom att två av tio svenskfödda elever och fyra av tio med utländsk
härkomst i varje årskull inte når fullständiga betyg i gymnasieskolan.

•

Av dem som överförs från Försäkringskassan har 28 procent högst förgymnasial utbildning – 14 procent på arbetsmarknaden som helhet.

•

Fler med kort utbildning kommer att hamna i arbetslöshet genom rationaliseringar och
genom att många ur denna grupp har lösare anställningsförhållanden.

•

Allt färre arbetstillfällen med begränsade utbildningskrav där denna utbildningsgrupp
kan konkurrera om jobben, samtidigt som konkurrensen ökar från andra utbildningsgrupper.
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Långa tider utan arbete
Det blir än svårare för personer med kort utbildning att få fotfäste i arbetslivet under åren
2012 och 2013, och mycket talar för att arbetslöshetsperioderna blir längre. Uppgången av
antalet personer som har långa tider som totalt inskrivna arbetslösa tilltog mellan hösten
2008 och hösten 2009. Under år 2010 bromsade ökningen in och antalet personer med långa
tider i bagaget har legat ungefär oförändrat sedan dess, se diagram nedan. Drygt 30 000 av de
korttidsutbildade som saknade arbete (vilka totalt utgjorde drygt 105 000) hade i oktober
sammanlagda tider utan jobb på mer än 3 år under de senaste tio åren.
Arbetsförmedlingen har inte verktyg att på egen hand höja utbildningsnivån för korttidsutbildade. Det behövs längre utbildningar än dem som står till buds inom arbetsmarknadspolitiken. Följden blir att de flesta personer med kort utbildning blir kvar inom arbetsförmedlingssystemet, och Arbetsförmedlingen saknar instrument för att långsiktigt höja deras konkurrenskraft. Utöver de totalt inskrivna arbetslösa finns grupper utan arbete som står helt utanför arbetsmarknaden. Mindre än 50 procent bland förgymnasialt utbildade deltar i arbetskraften och det gäller för både inrikes och utrikes födda. För kvinnor på denna utbildningsnivå är arbetskraftsdeltagandet betydligt lägre än bland män, 41 jämfört med 54 procent.
Det krävs anpassade utbildningsprogram på grundläggande nivå plus insatser i form av yrkesutbildningar inom utbildningsväsendet. Konsekvensen av den utveckling som sker är att
antalet totalt inskrivna arbetslösa korttidsutbildade ökar, främst i lägre åldrar, och att tiderna
utan arbete för dem blir än längre. En del av dem kan komma ut i arbete men ofta blir anställningarna kortvariga, och i många fall sker en snar återgång till arbetslöshet. Slutsatsen
blir att anknytningen till arbetslivet blir svag med upprepade perioder utan arbete och att det
blir en rundgång inom arbetsförmedlingssystemet.
Allt fler korttidsutbildade bedöms kvalificera sig till jobb- och utvecklingsgarantin och så
småningom till sysselsättning inom dess tredje fas. Arbetslösa med grundskola som högsta
utbildningsnivå är överrepresenterade i jobb- och utvecklingsgarantin, med en andel på 30
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procent, och den andelen bedöms stiga framöver. Det betyder också att fler i lägre åldrar når
garantin framöver.
Sammanlagd tid utan arbete för högst förgymnasialt
utbildade under en tioårsperiod
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Matchningsläget
Bristen på arbetskraft avtar åren 2012 och 2013
Tillgången på arbetskraft har krympt betydligt under åren 2010 och 2011 inom många yrken.
Arbetskraftsläget inom olika yrken påverkas dessutom av att nivån på pensionsavgångarna
höjts och det krävs därigenom en större påfyllnad av nya utbildade än vad som varit vanligt.
En svagare konjunktur med lägre arbetskraftsefterfrågan kommer dock att medföra avtagande brist på arbetskraft inom de allra flesta bristyrken. Bristen på arbetskraft kommer därmed
att sjunka till en lägre nivå. Anledningen till rekryteringsproblemen är att utbildningsdimensioneringen är konstant för låg inom flera utbildningar, vilket innebär att även om konjunkturen är svag så finns bristen till viss del kvar inom vissa yrken. Inom följande yrkesområden
väntas bristen kvarstå:
•

Yrken inom teknik och data

•

Vissa yrken inom byggnadsarbete samt anläggningsverksamhet

•

Vissa kvalificerade yrken inom industrin

•

Högskoleyrken inom hälso- och sjukvård

•

Vissa läraryrken

Bristen gav inte några större negativa effekter
På kort sikt sjunker efterfrågan på arbetskraft, särskilt inom vissa branscher och yrken. Bristen på arbetskraft inom privat näringsliv bedöms kvarstå, men som nämnts på en lägre nivå,
inom yrken tillhörande byggnadsverksamhet, IT och teknik samt yrken med högre kvalifika-
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tionskrav inom industrin. Tillskottet av utbildade med aktuella kunskaper i ny teknik är för
liten, vilket berör just yrken inom ovan nämnda yrkesområden. En del av rekryteringsbehovet
måste även fortsättningsvis täckas genom invandring av arbetskraft från andra länder.
Inom offentlig sektor råder brist inom flera yrken på högskolenivå. Samtidigt råder överskott
på arbetskraft inom yrken där det inte ställs krav på längre utbildning. Bristen gäller vissa
kategorier av lärare samt yrken inom sjukvården med krav på långa utbildningar (läkare och
vidareutbildade sjuksköterskor). Bristen inom dessa yrken återfinns mycket stora delar av
landet. Brist på utbildade kan även finnas regionalt/lokalt inom andra yrken än de ovannämnda, särskilt yrken med krav på eftergymnasial utbildning eftersom pensionsavgångarna
blir höga.
Det har inte funnits några tecken i vår intervjuundersökning på att bristen på arbetskraft
inom vissa branscher och yrken har medfört något allmänt tryck uppåt på lönerna, utan det
har varit små skillnader i löneförändringar mellan bristföretag och företag som inte uppgett
brist på arbetskraft. Antalet platser där arbetsgivaren upplever brist på arbetssökande var
också begränsat hösten 2011 och nivån är låg jämfört med tidigare perioder med hög tillväxt i
ekonomin. Det finns således inga tecken på att bristen på arbetskraft haft några skadliga biverkningar på ekonomin i stort i landet under år 2011. Däremot kan effekterna ha varit större
på lokala arbetsmarknader.

Fortsatt hög arbetslöshet inom en del yrken
Det primära problemet på kort sikt, eller sett under prognosåren, blir överskott inom en del
yrken ställt i relation till efterfrågan på arbetskraft. Under svagare konjunkturperioder döljs
således bilden av att det finns en bestående strukturarbetslöshet inom ett antal yrken. Inom
dessa yrken kommer arbetslösheten att öka betydligt under åren 2012 och 2013. Det handlar
bland annat om vissa yrken inom industrin där utbildningskraven inte är så stora samt en hel
del övriga yrken inom till exempel service, administration och försäljning. Den gemensamma
nämnaren är i de flesta fall låga utbildningskrav.
Fler arbetslösa inom yrken med låga utbildningskrav innebär ökade utmaningar för Arbetsförmedlingen. Arbetet innefattar underlättande av yrkesrörlighet och geografisk rörlighet. Det
är av central betydelse att undvika att arbetslösa blir fast i tillbakagående yrken som har konstant hög arbetslöshet och där utsikterna att finna ett nytt arbete är begränsade. Gruppen av
strukturarbetslösa fylls dessutom på av ungdomar som inte lyckas med att genomföra en
gymnasieutbildning och av utrikes födda med kort skolutbildning som invandrat. Likaså riskerar många av dem som förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen att hamna
i gruppen strukturarbetslösa. Det finns en stor risk för att den strukturella arbetslösheten
ökar under de kommande åren.

Tillgången på arbetskraft en nyckelfråga för framtiden
Tillgången på utbildad arbetskraft kommer, trots den nu sviktande konjunkturen och ökade
arbetslösheten, att bli en nyckelfråga för landet på sikt. Om sysselsättningen ska kunna öka i
god takt de kommande tio åren blir det avgörande att denna fråga kan hanteras så att det inte
uppstår allvarliga negativa biverkningar i ekonomin.
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Den regionala kartan över arbetskraftstillgången har förändrats markant under de senaste
åren. Pågående förändringar med anledning av generationsväxlingen slår igenom mer och
mer i län utanför de tre storstadsregionerna. Det betyder att de demografiska förändringarna
krymper tillgången på arbetskraft inom allt fler yrken på de regionala arbetsmarknaderna. De
kommande två åren blir en andhämtningspaus då problemen med tillgången på arbetskraft
åtminstone tillfälligt lättar. Nästa konjunkturuppgång blir dock en stor utmaning i frågan om
arbetskraftstillgång och möjlig sysselsättningsökning på dessa regionala arbetsmarknader.
Det finns en risk när arbetslösheten ökar att detta problem kommer i bakgrunden, genom att
en hög arbetslöshet i sig upplevs som det dominerande problemet.
En väg för att finna nyckelpersoner och arbetskraft till svårbesatta jobb är arbetskraftsinvandring. Den vägen har som tidigare framgått91 ökat i betydelse de senaste åren. På sikt blir
det än viktigare att finna erforderlig arbetskraft utanför rikets gränser. Det gäller inte enbart
för att i så hög utsträckning som möjligt täcka de rekryteringsbehov som uppstår utan även
för att så långt det går hålla tillbaka en kraftig befolkningsminskning i många små kommuner.
De kommunala skatteintäkterna urholkas allt mera i dessa kommuner och det blir mycket
svårt att upprätthålla den kommunala servicen på sikt.

91

Faktaruta Arbetskraftsutbudet.
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Regional utveckling
Sysselsättningen bromsar in i allt fler län
Efter en mycket stark sysselsättningsutveckling i nästan samtliga delar av landet under fjolåret har jobbtillväxten successivt börjat avta i allt fler län under innevarande år. Ett antal regioner utmärker sig dock med en fortsatt relativt god utveckling. Kronobergs, Uppsala, Norrbottens, Västra Götalands, Jönköpings, Hallands och Stockholms län är tydliga exempel på
regioner med en fortsatt stark arbetsmarknad, även om utvecklingen visat tecken på att
bromsa in också i merparten av dessa delar av landet. De regioner som har en fortsatt stark
arbetsmarknad har endera gynnats av en tydlig jobbtillväxt inom området privata tjänster –
en utveckling som varit särskilt betydelsefull för Uppsala och Stockholms län – eller av en
ökad efterfrågan från delar av industrin. Sedan sysselsättningen började öka vid slutet av
2009 har emellertid drygt 60 procent av jobbtillväxten gått till storstadslänen. Merparten av
dessa sysselsättningstillfällen har dock gått till Stockholms och Västra Götalands län, medan
ökningen varit svag i Skåne. Om även storleken på den aktiva befolkningen (16-64 år) beaktas
framstår utvecklingen i Skåne som särskilt bekymmersam.92
Vid sidan av de regioner som noterar en fortsatt relativt god jobbtillväxt noteras en betydligt
mer bekymmersam utveckling i Södermanlands, Västerbottens, Skåne, Blekinge, Västmanlands och Östergötlands län. I samtliga nämnda län har sysselsättningen visat en mer påtagligt negativ tendens under stora delar av 2011. För Västmanlands län är utvecklingen synnerligen bekymmersam då arbetsmarknaden inte heller växte under det annars så starka fjolåret.
Att sysselsättningen redan börjat uppvisa en negativ utveckling också i storstadslänet Skåne
kan till viss del tillskrivas inbromsningen i den danska ekonomin.
Det råder även fortsatt stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan länen. Fortfarande noterar Stockholms, Hallands, Kronobergs och Jönköpings län högst andel sysselsatta, då samtliga har en mer än två procentenheter högre sysselsättningsgrad än riket som helhet. Motpolen
är Örebro, Östergötlands, Värmlands, Kalmar, Västerbottens, Skåne och Västmanlands län.93

Förväntningarna viker i alla delar av landet
Att stämningsläget på arbetsmarknaden börjat bromsa in framgår även i en regional nedbrytning av Konjunkturinstitutets konfidensindikator. Skillnaderna mellan länsgrupperna är dock
tydliga. Indikatorn visar att arbetsgivarna fortfarande är vid relativt gott mod i Stockholms
respektive i Hallands och Västra Götalands län. De påtagligt högre utsagorna i dessa delar av
landet bottnar dels i att de privata tjänstenäringarna så tydligt präglar näringsstrukturen i
Stockholmsregionen dels i den starka återhämtningen inom den för Västsverige så viktiga
verkstadsindustrin. Även i Västerbottens och Norrbottens län noteras en relativt god aktivitet

Jämförelserna av de regionala sysselsättningsförändringarna avser säsong- och trendrensade data från Statistiska centralbyråns
arbetskraftsundersökning (AKU). Det bör dock understrykas att den regionala sysselsättningsstatistiken är behäftad med relativt
stor osäkerhet, i synnerhet för mindre befolkningsrika län.
93 Jämförelserna avser sysselsättningsgraderna under de tre senaste kvartalen (kv 1-3 2011). Även för Gotlands län indikeras hög
sysselsättningsgrad under perioden, vilket dock bör tolkas med försiktighet.
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i näringslivet. Med tanke på expansionen i gruvnäringen är det dock rimligt att anta att efterfrågan är högre i Norrbottens än i Västerbottens län.94
Konjunkturinstitutets konfidensindikator, totala näringslivet, länsgrupper,
säsongrensade kvartalsvärden
Region

Kv 4 2010

Kv 1 2011

Kv 2 2011

Kv 3 2011

Stockholm

39

29

20

9

Uppsala, Södermanland, Östergötland,
Örebro, Västmanland

29

22

12

-4

Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland

21

16

8

-9

Blekinge, Skåne

33

24

17

3

Halland, Västra Götaland

31

23

18

7

Värmland, Dalarna, Gävleborg

25

18

10

-6

Västernorrland, Jämtland

26

14

10

-2

Västerbotten, Norrbotten

26

17

13

5

Riket

31

25

15

4

Källa: Konjunkturinstitutet

Samtidigt visar arbetsgivarna i Smålandslänen (inklusive Gotland), i Norra Mellansverige
samt i Östra Mellansverige på motsatt bild. Att förväntningarna vikit så tydligt i dessa regioner förklaras av näringslivets tunga industriprägel i dessa delar av landet. I likhet med förhållandena i Övre Norrland råder det emellertid sannolikt stora skillnader inom länsgrupperna.
Den betydligt mer tjänsteinriktade strukturen på arbetsmarknaden i Uppsala bör innebära en
påtagligt starkare utveckling än i resten av regionen Östra Mellansverige.
Skillnaderna i de regionala bilderna är mycket tydliga också i våra egna intervjuer. Jämfört
med vår föregående undersökning – våren 2011 – har arbetsgivarnas framtidsutsikter minskat kraftigt i samtliga län. Tydligast tillförsikt inför det kommande halvåret visar nu arbetsgivarna i Stockholms län. Motpolen är de industritunga länen Blekinge, Örebro, Kalmar, Jönköpings, Värmlands, Södermanlands, Kronobergs och Östergötlands län. Den mycket svaga
framtidstron bland de gotländska arbetsgivarna kan dock tillskrivas vårt relativt lilla urval av
arbetsgivare för Gotlands län.
I det något längre perspektivet sex till tolv månader framöver stiger dock åter arbetsgivarnas
optimism i samtliga delar av landet. Även här ligger arbetsgivarna i Norrbottens, Uppsala,
Hallands, Stockholms och Västra Götalands län i framkant.95 Att arbetsgivarna åter uttrycker
så pass expansiva framtidsutsikter är dock sannolikt ett utslag av deras förväntningar under
den tidigare delen av hösten. Med tanke på den snabba nedkylning av omvärldsbilden som
noterats under senare delen av hösten gör vi således bedömningen att dessa utsagor är optimistiska i överkant. Det är även värt att notera att arbetsgivarnas bedömningar trots allt
dämpats påtagligt jämfört med deras utsagor i våra tidigare undersökningar.

Enligt Konjunkturinstitutets konfidensindikator för näringslivet. Redovisningen är indelad i länsgrupper enligt NUTS 2-nivå. Se
bilaga 3 för en förteckning över samtliga länsgrupper.
95 Här återfinns också de gotländska arbetsgivarna, vilket som ovan nämnts dock bör tolkas med försiktighet.
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Andel av arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito minskning,
per län
Senaste 6 månaderna
Län

Höst
2010

Vår
2011

Kommande 6 månaderna

6-12 månader framöver

Höst
2011

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

Stockholm

43

42

25

52

55

26

57

55

31

Uppsala

38

37

24

43

57

22

56

56

34

Södermanland

48

30

29

44

50

13

51

50

25

Östergötland

41

31

25

37

49

15

47

46

26

Jönköping

55

50

34

52

58

9

59

59

19

Kronoberg

33

43

27

38

53

15

46

49

22

Kalmar

49

24

18

38

54

9

47

43

30

Gotland

18

27

40

29

47

0

53

27

38

Blekinge

49

28

26

34

44

8

43

51

20

Skåne

40

34

20

47

52

17

53

52

26

Halland

45

39

25

43

51

21

57

46

34

Västra Götaland

44

43

30

47

61

19

57

58

31

Värmland

48

32

27

33

56

12

42

51

27

Örebro

45

40

26

43

54

9

53

52

21

Västmanland

43

46

33

45

60

23

49

57

29

Dalarna

34

28

12

43

48

16

50

53

25

Gävleborg

45

43

32

31

57

17

48

46

32

Västernorrland

31

29

29

30

54

18

51

48

27

Jämtland

26

10

16

36

36

22

39

42

23

Västerbotten

34

41

30

33

53

16

43

43

28

Norrbotten

43

32

37

41

57

20

43

56

38

Riket

41

38

26

44

54

18

52

52

28

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

Helt i linje med tidigare är bilden betydligt mer splittrad bland de offentliga arbetsgivarna i
landets olika län. En viktig faktor i detta sammanhang är skillnaderna i de ekonomiska förutsättningarna, men det finns även skillnader i den demografiska utvecklingen mellan regionerna som påverkar de offentliga arbetsgivarna. Också graden av överföringar av verksamheter till privata utförare har stor betydelse för verksamhetsutvecklingen hos de offentliga arbetsgivarna. Våra intervjuer visar att de offentliga arbetsgivarna i Jämtlands, Hallands, Östergötlands, Skåne och Uppsala län planerar för en viss ökning av verksamheterna under det
närmaste året. Samtidigt ser bedömningarna betydligt mer återhållsamma ut i Blekinge, Örebro, Jönköpings, Värmlands och Västernorrlands län.

Ökade skillnader i rekryteringsproblem
Sedan i våras har de privata arbetsgivarnas svårigheter att rekrytera endast förändrats mycket
marginellt. Höstens intervjuer visar på mest utbredd arbetskraftsbrist i Norrbottens, Västmanlands, Jönköpings, Kronobergs, Örebro och Västerbottens län. Samtidigt anger arbetsgi-
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varna i Jämtlands, Kalmar och Gotlands län betydligt mindre omfattande rekryteringsproblem under de senaste sex månaderna.96
Brist på arbetskraft per län

Andel företag inom privat sektor som upplevt
rekryteringsproblem under det senaste halvåret
Heldragen linje = Riksgenomsnitt

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

5

10

15

20

25

30

35
Procent

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2011
av arbetsställen med minst 5 anställda

Jämfört med vårens intervjuer framträder nu betydligt större skillnader mellan landets regioner. Medan arbetsgivarna i Norrbottens men även i viss också Jönköpings, Södermanlands,
Värmlands och Västerbottens län signalerar ökade svårigheter att hitta rätt kompetenser har
bristtalen fallit relativt kraftigt i Gotlands och Uppsala län. Att bristtalen stigit i Norrbottens
län sammanhänger sannolikt dels med den starka arbetsmarknadsutvecklingen men även
med en begynnande minskning av arbetskraften genom allt fler pensionsavgångar.
Däremot stiger fortfarande rekryteringsproblemen bland landets offentliga arbetsgivare. Helt
i linje med tidigare är dock den regionala bilden inte alls lika enhetlig som i den privata sektorn. Höstens intervjuer visar att det är de offentliga arbetsgivarna i Gotlands, Jämtlands och
Hallands län som noterat de mest frekventa rekryteringsproblemen. Samtidigt framkommer
betydligt lägre bristtal i vår dialog med offentliga verksamheter i Västerbottens, Värmlands,
Gävleborgs och Västra Götalands län. Mest markerade uppgångar sedan vårens undersökning
framträder i Dalarnas, Norrbottens och Jämtlands län medan man samtidigt rapporterar
minskande bristtal i Uppsala, Västernorrlands, Västerbottens och Blekinge län.

Se även inledningen på avsnittet näringsgrenar för 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

Gotland
Jämtland
Halland
Dalarna
Jönköping
Uppsala
Södermanland
Skåne
Västernorrland
Stockholm
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Blekinge
Kalmar
Västmanland
Östergötland
Västra Götaland
Gävleborg
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2011

Arbetsförmedlingen har i flera olika sammanhang belyst den demografiska utvecklingens
effekter på arbetsmarknaden. Framgent kommer arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera allt
mer att påverkas av en hög andel pensionsavgångar, samtidigt som tillskottet av nya som
kommer ut på arbetsmarknaden blir allt mindre varje år framöver. Detta kommer successivt
att beröra fler och fler delar av landet. Det är dessutom en utveckling som i mycket hög grad
kommer att prägla den offentliga sektorns verksamheter. Det blir således en stor utmaning att
upprätthålla sysselsättningen i regioner med ett sjunkande utbud av arbetskraft, vilket blir
särskilt framträdande i glesbygds- och andra mindre kommuner.

Fortsatt sysselsättningstillväxt i Stockholms län
Under 2012 kommer successivt allt fler län att känna av den gradvisa försvagningen på arbetsmarknaden. Kännetecknande för regionerna med mest markerad nedgång i sysselsättningen är en tydlig industriprägel på näringsstrukturen. För nästa år räknar Arbetsförmedlingen med fallande sysselsättning i 15 av 21 län. Samtidigt väntar vi oss en fortsatt stark arbetsmarknad i de betydligt mer expansiva regionerna Stockholms och Västra Götalands län.
Även i Hallands, Skåne, Norrbottens och Uppsala län väntas en viss jobbtillväxt, men i betydlig beskedligare omfattning.97
De tydligaste motpolerna till de mer snabbväxande regionerna är Västerbottens och Västmanlands län där vi räknar med en minskning av sysselsättning på mer än respektive omkring en
procent. Också för Smålandslänen (inklusive Gotland) samt för flertalet mellansvenska län
bedömer vi att sysselsättningen kommer att minska till slutet av 2012. Inbromsningen i konjunkturen kommer därmed att leda till ökad spännvidd mellan landets olika regioner.

Samtliga beskrivningar av den regionala sysselsättningsutvecklingen för 2012 år avser förväntad utveckling mellan kvartal 4 2011
och motsvarande kvartal nästa år. Därmed avviker de regionala bedömningarna från samtliga övriga beskrivningar i denna rapport
vilka genomgående avser helårsgenomsnitt.
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd stiger på bred front
Under första halvåret i år började den tidigare nedgången för antalet totalt inskrivna arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) bromsa in allt
tydligare i allt fler län. Först ut att därpå visa en växande andel totalt inskrivna arbetslösa var
Skåne och Blekinge län, men sedan i somras uppvisar merparten av landets regioner en stigande utveckling. Enda undantagen är Uppsala och Jämtlands län – även om nedgången
bromsar in också där.98
Fortfarande noterar dock nästan samtliga län en lägre andel totalt inskrivna arbetslösa än i
fjol.99 De enda undantagen är Gotlands och Kalmar län där andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd ökat svagt respektive är oförändrat jämfört med oktober
2010. Men redan innan årets slut räknar vi med att en betydande andel av landets regioner
kommer att uppvisa högre andelar totalt inskrivna arbetslösa än vid utgången av 2010.
Under det senaste året har andelen totalt inskrivna arbetslösa fallit tydligast i Jämtlands,
Norrbottens och Västernorrlands län. Vid sidan av Gotlands och Kalmar län noterar Skåne
och Blekinge län betydligt svagare nedgångar. Detta medför att Skåne uppvisar en betydligt
högre andel totalt inskrivna arbetslösa än övriga storstadslän. Det bör betonas att det även i
övrigt råder betydande skillnader i utgångsläge mellan landets regioner. Lägst andel totalt
inskrivna arbetslösa noteras i Uppsala, Stockholms, Hallands och Jönköpings län. Motpolen
är Gävleborgs, Blekinge, Södermanlands och Västernorrlands län.
Totalt inskrivna arbetslösa

andel av registerbaserad arbetskraft, per län
Heldragen linje = riksgenomsnitt
kv 4 2012
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Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Fram till slutet av 2012 väntas antalet totalt inskrivna arbetslösa stiga i samtliga län. Det enda
undantaget är Norrbottens län som kommer att gynnas av en fortsatt god utveckling inom
gruvnäringen även under nästa år. Vid slutet av 2012 bedöms därmed andelen totalt inskrivna
arbetslösa bli högst i Gävleborgs, Södermanlands, Blekinge och Västernorrlands län. I andra
98 Alla jämförelser av andelen totalt inskrivna arbetslösa i detta avsnitt avser andelar av den registerbaserade arbetskraften. Se även
separat fördjupningsruta.
99 Jämförelserna avser oktober 2011 och motsvarande månad i fjol.
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änden av skalan återfinns samtidigt Uppsala, Stockholms, Hallands och Jönköpings län, även
om arbetslösheten också stiger i dessa regioner. Sammantaget medför detta att hittillsvarande
mönster med stor spännvidd mellan regionernas arbetslöshet kommer att bestå även under
2012.100

Störst andel med svag ställning i Södermanland och Gävleborg
Det råder även mycket stora skillnader mellan länen avseende hur stor andel av de totalt inskrivna arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden.101 Södermanlands och
Gävleborgs län utmärker sig med en påtagligt större andel öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd med egenskaper som försvårar deras möjligheter att snabbt
komma ut i arbete. I bägge fall utgör dessa grupper mer än sex procent av den registerbaserade arbetskraften. I andra änden av skalan återfinns Hallands, Uppsala och Jönköpings län
med betydligt lägre andelar. Bland storstadslänen utmärker sig Skåne län med högst andel
totalt inskrivna arbetslösa med en svagare ställning på arbetsmarknaden.
Totalt inskrivna arbetslösa och totalt inskrivna arbetslösa
i utsatta grupper, andel av registerbaserad arbetskraft

12

Totalt inskrivna arbetslösa
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Särskilt utsatta grupper är utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta
personer 55-64 år och förgymnasialt utbildade
oktober 2011
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Samtliga beräkningar av andelen totalt inskrivna arbetslösa för kvartal 4 nästa år är baserade på nuvarande uppgifter om den
registerbaserade arbetskraften.
101 Med grupper som har särskilt svårt att snabbt komma ut i arbete avses förgymnasialt utbildade, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och funktionsnedsatta. Se även avsnittet Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken för en detaljerad redovisning av de
grupper som har svårt att finna ett arbete.
100
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Fördjupningsruta
Författare Marwin Nilsson

Förändringar i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och dess effekter på
regionala skillnader
Arbetsförmedlingen har under hösten 2011 gjort en stor förändring i sin verksamhetsstatistik.
Från och med månadsskiftet september/oktober relateras antalet totalt inskrivna arbetslösa102 på Arbetsförmedlingen till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har antalet inskrivna
arbetslösa relaterats till befolkningen i åldrarna 16-64 år. Se separat fördjupningsruta. Förändringen har medfört att andelen totalt inskrivna arbetslösa ökat. Hur stor ökningen är, till
följd av förändringarna i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, skiljer sig emellertid åt. I
vissa län och kommuner är skillnaden påtaglig medan den i andra är mer marginell.
För att illustrera nivåskillnaderna i landets län och kommuner beräknas arbetslösheten (i
september 2011) både som andel av den registerbaserade arbetskraften och som andel av befolkningen 16-64 år. Därefter räknas differensen ut mellan dessa två mått. Som framgår i diagrammet, som redovisar skillnader i nivåer i den relativa arbetslösheten per län, är skillnaden
störst i Skåne län. I september uppgick arbetslösheten i Skåne till 9,7 procent av den registerbaserade arbetskraften och till 7,0 procent av befolkningen (16-64 år), det vill säga en skillnad
på 2,7 procentenheter. Även i län som Östergötland, Blekinge och Södermanland blir nivån på
den relativa arbetslösheten betydligt högre än tidigare, cirka 2,4 procentenheter. I riket som
helhet uppgår ökningen till 1,9 procentenheter.
Används samma metodik för att belysa nivåskillnaderna i landets olika kommuner framkommer ännu större skillnader än i länen. Störst differens återfinns i Malmö och Landskrona
med en höjning av andelen totalt inskrivna arbetslösa på 5,0 respektive 4,9 procentenheter.
Kommunerna med minst förändring är fem kommuner i Stockholms län där skillnaden är
mer marginell, 0,5-0,6 procentenheter.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa samt deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
med aktivitetsstöd.

102
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Förändringar i den relativa arbetslösheten per län till följd av förändring i
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, september 2011
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Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Kommuner med störst respektive minst förändring i den relativa arbetslösheten
till följd av förändring i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, september 2011
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Flera orsaker bakom stora regionala och lokala skillnader
Störst nivåförändring av den relativa arbetslösheten får de län och kommuner som har störst
diskrepans i storlek mellan den yrkesaktiva befolkningen och arbetskraften. Det finns flera
förklaringar till att denna skillnad är större i vissa län och kommuner än i andra, och nedan
redovisas de viktigaste förklaringarna:
• Stor andel utrikes född befolkning, med lågt arbetskraftsdeltagande
• Ung befolkning med lågt arbetskraftsdeltagande, vanligt i universitetsstäder
• Stor gränspendling
De län och kommuner som får störst förändring av den relativa arbetslösheten har således en
gemensam nämnare: stort inslag i befolkningen av grupper med lågt arbetskraftsdeltagande.
Flertalet av de kommuner som får störst nivåökning av den relativa arbetslösheten har ett
stort inslag av utrikes född befolkning, och då i synnerhet av personer födda utanför Europa.
Det är en grupp som har betydligt lägre arbetskraftsdeltagande än svenskfödda, och är inslaget stort leder det till att arbetskraftsdeltagandet blir lågt på dessa delar av arbetsmarknaden.
I exempelvis Malmö kommun är arbetskraftsdeltagandet i åldrarna 16-64 år cirka 10 procentenheter lägre än i riket som helhet och cirka 15 procentenheter lägre än i den kommun som
har högst arbetskraftsdeltagande. Den stora förklaringen till det låga arbetskraftsdeltagandet
i Malmö kan således härledas till det låga arbetskraftsdeltagandet bland den utrikes födda
befolkningen i kommunen, cirka 50 procent. Eftersom drygt var tredje invånare i Malmö är
utrikes född håller det låga arbetskraftsdeltagandet i denna stora befolkningsgrupp ner nivån
på det totala arbetskraftsdeltagandet i kommunen. Detta är också den stora förklaringen till
de stora nivåhöjningarna av den relativa arbetslösheten i många andra invandrartäta kommuner som Landskrona, Södertälje och Botkyrka.
En ytterligare intressant iakttagelse är att många kommuner med ett universitet eller en högskola belägen på orten får en relativt stor höjning av den relativa arbetslösheten. Det sammanhänger med att dessa kommuner har ett stort inslag av ung befolkning med lågt arbetskraftsdeltagande, eftersom merparten av den yngre befolkningen studerar. Detta förklarar
varför kommuner med stort inslag av studenter som exempelvis Lund, Linköping och Umeå
får en nivåhöjning av den relativa arbetslösheten som överstiger genomsnittet i riket som
helhet.
Det finns ytterligare en viktig förklaring att beakta och det är ett stort inslag av gränspendlare,
det vill säga förvärvsarbetande som bor i Sverige men pendlar till annat land för att arbeta.
Dessa registreras inte som sysselsatta i RAMS. Det innebär att i kommuner och län där gränspendling är vanligt förekommande underskattas storleken på arbetskraften (genom att antalet sysselsatta underskattas) vilket leder till en betydande höjning av den relativa arbetslösheten (jämfört med när arbetslösheten relateras till befolkningen). Exempel på kommuner med
stor gränspendling är Malmö, Haparanda, Strömstad och flertalet värmländska kommuner
nära norska gränsen.
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Små förändringar i många norrlandskommuner
Intressant att notera är att många norrlandskommuner uppvisar relativt små förändringar i
sina arbetslöshetsnivåer. Merparten av kommunerna i Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens län får en höjning av sin relativa arbetslöshet som understiger riksgenomsnittet. Förklaringen till detta är att många av kommunerna i ovan nämnda län har ett högt resursutnyttjande av sin yrkesaktiva befolkning, vilket visar sig genom ett högt arbetskraftsdeltagande, inte
minst bland ungdomar och i en del kommuner bland utrikes födda.
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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 vilken 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. Parallellt med att Arbetsförmedlingen publicerar sina nationella arbetsmarknadsutsikter presenteras även 21 regionala prognoser samt beskrivningar av utvecklingen för områdena sjöfart respektive kultur och
media.103

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 bedömningar om efterfrågan på varor och
tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna
inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28
kap 12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
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).
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 prognossiff-

103 Läs mer om Arbetsförmedlingens prognosverksamhet samt ta del av våra rapporter via
http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser.
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ror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden och i ekonomin. Samtliga analyser och prognoser av arbetslösheten, sysselsättningen och arbetskraften avser åldersgruppen 16-64 år.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för förmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen104 hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Under 2007 och 2008
avsåg urvalen arbetsställen med minst en anställd. Från och med 2009 avses emellertid arbetsställen med minst två anställda. Tidigare prognosurval bestod av arbetsställen med fem
anställda eller fler. För arbetsställen med fler än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007, se även nedan), arbetsställestorlek105 och län. Samma urval används normalt i två år (fyra prognostillfällen)
innan det byts ut mot ett nytt.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i fyra grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för de
analyser som görs på riksnivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av arbetsställen och som
även kan anpassas efter lokala och regionala behov. Detta urval används således främst för att
ge en bra spegling av utvecklingen på lokala och regionala arbetsmarknader. (3) Basurvalet av
små arbetsställen (2-4 anställda). (4) Tilläggsurvalet av små arbetsställen. Detta urval används på samma sätt som tilläggsurvalet för de större arbetsställena.
Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning
av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock genomföras i basurvalet 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 9 300 arbetsställen med 5 eller fler anställda. Till detta kommer 5 100 arbetsställen
i tilläggsurvalet. Urvalen av mindre arbetsställen (med 2-4 anställda) består av 1 700 respektive 500 arbetsställen.
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 74 procent, vilket är två
procentenheter högre än i föregående undersökning. Svarsfrekvensen för basurvalet av de
mindre arbetsställena var däremot lägre, 69 procent, vilket dock är en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Att svarsfrekvensen är något lägre än för urvalet av större arbetsställen förklaras bland annat av att Arbetsförmedlingens kontakter med
dessa arbetsgivare inte är lika upparbetade.
Arbetsförmedlingen intervjuar även representanter för olika verksamhetsområden i landets
samtliga primär- och landstingskommuner. Svarsfrekvensen för kommunsektorn var denna

104
105

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 2-4, 5-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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gång 90 procent, vilket är hela 6 procentenheter högre än i föregående intervjuundersökning.
Det sker också intervjuer med ett antal statliga arbetsgivare. I höstens undersökning uppgick
Arbetsförmedlingens urval av offentliga arbetsgivare till sammanlagt 1 900 stycken.

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

05-24, 31-32

därav tillverkning av verkstadsvaror

25-30, 33

Byggnadsverksamhet

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 således inte skiljer mellan offentliga respektive privata utförare.
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Bilaga 2. 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 3. 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
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