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Sammanfattning

Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas
Sedan hösten 2009 har Arbetsmarknaden uppvisat en stadig förbättring. Sysselsättningen har
ökat undan för undan och de lediga jobben på Arbetsförmedlingen har blivit påtagligt fler
samtidigt som varslen fallit tillbaka till en låg nivå. Resultatet från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av drygt 12 000 arbetsställen i privat näringsliv visar att förstärkningen
på arbetsmarknaden, med fler sysselsatta och en sjunkande arbetslöshet, fortsätter under
2011 och 2012. Under dessa år stiger dessutom behovet av att ersättningsrekrytera då många
pensioneras. Arbetslösheten faller från 8,4 procent 2010 till 7,8 procent 2011 och till 7,5 procent 2012. Det motsvarar sammanlagt 40 000 färre arbetslösa. Under åren 2011 och 2012
ökar sysselsättningen med sammanlagt 100 000 personer.

Företagen räknar med en bra utveckling 2011
Enligt vår senaste intervjuundersökning har arbetsställena mött en påtagligt stigande efterfrågan på sina varor och tjänster under det senaste halvåret, och de räknar med att den utvecklingen fortsätter under det närmaste året. De lediga personalresurserna har krympt jämfört med motsvarande undersökning våren 2010 och många företag måste nu möta den ökade
efterfrågan med fler anställda. Detta är också något som företagen planerar för, både på ett
och på två års sikt. Företagen har hittills hanterat efterfrågeökningen framför allt genom en
mycket kraftig produktivitetstillväxt och en ökad medelarbetstid hos de anställda. Även under
de kommande åren blir produktivitetstillväxten god men ökningen av antalet arbetade timmar och antalet anställda kommer att få en allt mer framträdande roll.
De framåtblickande indikatorerna för arbetsmarknaden visar att förbättringen fortsätter, men
också att förstärkningen på arbetsmarknaden bromsar in. För det första har ökningen av nya
lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen dämpats under hösten, vilket är ett tecken
på att ökningen av sysselsättningen bromsar in framöver. Dock är det fler nyanmälda platser
än för ett år sedan. För det andra har sysselsättningstillväxten bromsat in något under hösten.
Den sammantagna bedömningen är att denna något lägre sysselsättningstillväxt består 2011
och saktar in ytterligare 2012.

Den globala ekonomin dämpas
Den internationella konjunkturen har förstärkts påtagligt, men det finns nu flera tecken på att
en inbromsning av tillväxttakten står för dörren. Återhämtningen i Förenta staterna har gått
trögare än väntat, vilket bland annat kan kopplas till skuldtyngda hushåll, en fortsatt svag
bostadsmarknad och en arbetslöshet som förblivit hög. Till detta kan läggas ett mycket stort
budgetunderskott. De positiva signalerna har dock blivit fler än de negativa under hösten och
BNP-tillväxten var förhållandevis stark tredje kvartalet 2010 då den uppgick till 2,5 procent.1

1

Jämfört andra kvartalet, säsongrensat och uppräknat till årstakt.
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Den europeiska konjunkturen går trögt och BNP växte endast med 0,4 procent mellan andra
och tredje kvartalet i såväl EU-området som eurozonen. Många länder brottas med stora ekonomiska problem. Krisen är akut i Grekland och Irland och till detta kan läggas att både Portugal och Spanien kan stå i tur att behöva ekonomisk hjälp. Många EU-länder uppvisar mycket stora budgetunderskott och växande statsskulder. Det innebär att budgetsanering står i
förgrunden vilket kommer att hämma den ekonomiska återhämtningen. Däremot fortsätter
tillväxtekonomierna i Asien med Kina i spetsen att gå mycket bra. BNP-tillväxten i världen
bedöms till cirka 4,5 procent 2010 för att dämpas till cirka 4 procent 2011.

BNP ökar med 5,4 procent 2010…
Nationalräkenskaperna redovisar att den svenska ekonomin är inne i en mycket stark återhämtningsfas. BNP växte med starka 6,9 procent mellan tredje kvartalet 2009 och tredje
kvartalet 2010. Bakom detta låg en god ökning av privat konsumtion, en påtaglig ökning av
investeringarna och en fortsatt stark export. Det största bidraget till BNP-tillväxten kom dock
från en kraftig ökning av lagren. BNP har nu växt sedan fjärde kvartalet 2009 och allt talar för
en fortsatt stark tillväxt under fjärde kvartalet, vilket påvisas av alla framåtriktade indikatorer. Det betyder att BNP-tillväxten för 2010 beräknas till starka 5,4 procent. Detta skall emellertid ses i ljuset av att BNP föll med hela 5,3 procent 2009. Detta betyder att BNP vid slutet
av innevarande år når den nivå som rådde före den finansiella krisen.

…men uppgångstakten avtar sedan
Det finns samtidigt mycket som talar för att BNP-tillväxten dämpas 2011. Det finns en tendens att ökningen av exporten kulminerat och med tanke på att uppgången av världshandeln
dämpas nästa år kommer exportökningen att bromsa in från drygt 11 procent 2010 till 7 procent 2011. Det betyder att svenska exportföretag försvarar sin marknadsandel under nämnda
år. Detta hänger samman med att exporten gynnas av att innehållet av insatsvaror och investeringsvaror är stort och att den ekonomiska utvecklingen bedöms komma att bli bra för
flera länder som är viktiga för svenska exportföretag, bland annat Tyskland och de nordiska
länderna.
BNP beräknas öka med 3,9 procent 2011 och med 2,7 procent 2012. Detta betyder att BNPtillväxten bromsar in successivt under dessa år. Att ökningen blir så pass stark 2011 sammanhänger med ett stort överhäng från 2010. Under 2010 bidrar både en ökning av det totala
antalet arbetade timmar och en god produktivitetstillväxt till BNP-tillväxten, dock bidrar produktiviteten mest. Under åren 2011 till 2012 blir bidraget från antalet arbetade timmar allt
tydligare.

Hushållen fortsatt optimistiska
Hushållen är mycket optimistiska för sin och landets ekonomi och till detta kan läggas att
både inkomster och förmögenheter bedöms komma att utvecklas väl under 2011 och 2012.
Den privata konsumtionen förutses uppvisa starka tal åren 2010 till 2012. Dock dämpas ökningstakten, men trots detta sjunker sparkvoten stadigt. Vidare blir investeringskonjunkturen
stark under prognosperioden. Dels ökar investeringarna i nyproduktion av småhus och lägenheter kraftigt dels ökar investeringarna i maskiner och lokaler. Däremot bedömer vi att
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lagrens stora bidrag till BNP-tillväxten vänds till ett svagt negativt tal. Den offentliga konsumtionen bedöms utvecklas svagt under de kommande åren. Sammantaget blir det den inhemska efterfrågan som driver upp BNP-tillväxten under 2011 och 2012.

100 000 fler sysselsatta på två år
Sysselsättningen började öka under slutet av 2009 och har därefter uppvisat en stadig tillväxt
under 2010. Hittills har mellan 80 000 och 85 000 sysselsättningstillfällen tillkommit och en
kraftig ökning av nystartsjobben har bidragit till detta. Sysselsättningsökningen i år kan sättas
i relation till att cirka 130 000 sysselsättningstillfällen förlorades under den finansiella krisen.
Under hösten har dock ökningstakten bromsat in något, och denna tendens bedöms kvarstå
bland annat till följd av att tempot i återhämtningen i omvärlden bedöms växla ned. Sysselsättningen beräknas öka med 46 000 år 2010, med 65 000 år 2011 och med 35 000 år 2012.

Rekordstort sysselsättningsgap mellan män och kvinnor
Hittills har sysselsättningen utvecklats betydligt starkare för männen än för kvinnorna. Det
sammanhänger med att männen befinner sig i de yrkesområden som gynnats mest av konjunkturförstärkningen. Detta har lett till att sysselsättningsgraden ökat påtagligt för männen
och gapet mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad är för närvarande den största på de
senaste decennierna, cirka 5 procentenheter. Denna utveckling kan också härledas till en
stark ökning av antalet utomeuropeiska kvinnor (16-64 år) i befolkningen. Sysselsättningsgraden för utomeuropeiskt födda kvinnor uppgick under tredje kvartalet 2010 till endast 50
procent, jämfört med 76,1 procent för svenskfödda kvinnor. Även under prognosåren 2011 till
2012 talar mycket för att männens arbetsmarknad förbättras mer än kvinnornas, varvid det
stora gapet i sysselsättningsgrad kan komma att öka ytterligare.

Sysselsättningsgraden för utrikesfödda minskar
För utrikesfödda minskade inte antalet sysselsatta under den nyligen passerade recessionen
och hittills under 2010 har deras sysselsättning ökat något snabbare än den för svenskfödda,
procentuellt sett. Utrikesföddas sysselsättningsgrad föll dock kraftigt under recessionen och
den har inte återhämtat sig under 2010. Däremot har sysselsättningsgraden ökat tydligt för
svenskfödda. Den bilden sammanhänger med en kraftig befolkningstillväxt i aktiv ålder (1664 år) för utrikesfödda medan den svenskfödda befolkningen sjunkit något. Den nuvarande
ökningen av sysselsättningen har hittills mest gynnat eftergymnasialt utbildade och i viss mån
gymnasieutbildade. Förgymnasialt utbildade har endast fått liten del av de nya jobb som skapats. De nämnda tendenserna kvarstår under prognosperioden.

Stark industrikonjunktur
Industrin är inne i en mycket stark återhämtningsprocess och ser framtiden an med optimism. I Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning räknar företagen med en god
utveckling under det närmaste året. Detta resultat är i samklang med Konjunkturinstitutets
barometerundersökningar, och gäller för alla delbranscher inom industrin med undantag av
sågverken som planerar för en lägre aktivitet. En stor del av den ökade efterfrågan har lösts
med en hög produktivitetstillväxt. Detta har påverkat enhetsarbetskostnaden och därmed
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konkurrenskraften gynnsamt, trots en starkare krona. Under de kommande åren växlar ökningen av aktiviteten inom industrin ned något, vilket helt beror på att tillväxten av världshandeln dämpas. Industriföretagen räknar med att utöka antalet anställda under det närmaste året, men vi bedömer att ökningen inte blir så stor som planerat. Under 2010 har antalet
anställda inom industrin upphört att minska och börjat öka svagt. Trots detta minskar sysselsättningen med 8 000 personer mellan 2009 och 2010. För 2011 beräknas sysselsättningen
komma att öka med knappt 5 000 personer. Rekryteringsproblemen har ökat då nästan 20
procent av företagen hade haft brist på arbetskraft under det senaste halvåret, vilket kan jämförs med cirka 10 procent under motsvarande undersökningar hösten 2009 och våren 2010.
Bristen ökar ytterligare det kommande året.

Ökad sysselsättning inom byggnadsverksamheten
Byggkonjunkturen har förstärkts ytterligare och företagen räknar med att tiderna blir ännu
bättre. Det har skett en kraftig omsvängning mot ökad bostadsproduktion och det är en utveckling som stärks ytterligare under det kommande året. Dessutom har det skett en kraftig
ökning av ombyggnadsinvesteringar det senaste året. Företagen räknar med att aktiviteten
stiger undan för undan men de är fortfarande missnöjda med orderläget. Sysselsättningen har
ökat och även denna utveckling kommer att förstärkas under det närmaste året. Byggsysselsättningen beräknas öka med cirka 10 000 personer 2010 och med 8 000 personer 2011. Rekryteringsproblemen har ökat snabbt. Drygt 30 procent av företagen uppgav brist på arbetskraft under det senaste halvåret. Det kan jämföras med 16 procent hösten 2009 och drygt 20
procent våren 2010. Bristtalen bedöms komma att öka stadigt under 2011 och kan regionalt
utgöra ett hinder för ökad byggproduktion.

Den privata tjänstesektorn är sysselsättningsmotorn
Den privata tjänstesektorn kände av konjunkturfallet endast i begränsad utsträckning och
jobbförlusten blev liten och kortvarig. Företagen är mycket optimistiska för det kommande
året och de räknar med fortsatt påtaglig ökning av efterfrågan på deras varor och tjänster.
Näringen är samtidigt mycket heterogen. Bäst går det för företag som säljer tjänster till andra
företag. Datakonsulterna är inne i en god utveckling och de räknar med att aktiviteten stärks
ytterligare. Den så kallade uppdragsverksamheten – exempelvis teknisk och ekonomisk rådgivning – har haft en osedvanligt stark utveckling under hösten och arbetsgivarna räknar med
att den så förblir under det närmaste året. Särskilt starkt går bemanningsbranschen. Handeln
har efter en liten svacka åter kommit in i en stark period och den goda privata konsumtionen
kommer att påverka handeln positivt under de närmaste åren. Hotell- och restaurangnäringen har gått mycket bra och räknar med ytterligare ett starkt år 2011. Transportnäringen gynnas av växande aktivitet inom byggnadsverksamheten och en växande privat konsumtion
samt en fortsatt förhållandevis god export. Inom vissa tjänsteområden – bland annat datakonsulterna – ökar bristen på arbetskraft och den utvecklingen förstärks under de närmaste
åren. Antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn beräknas öka med 32 000 år 2010
och 46 000 år 2011.
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Svag ökning av sysselsättningen inom den offentliga tjänstesektorn
För landets kommuner och landsting ser 2010 ut att bli ännu ett resultatmässigt starkt år.
Men det ekonomiska läget bedöms bli svagare 2011, trots att det tillfälliga konjunkturstödet
till kommunsektorn förlängts. Kommunerna planerar för neddragningar inom grundskolan
och gymnasieskolan på grund av sjunkande elevantal medan omsorgen om de äldre och handikappade blir i stort sett oförändrad. En viss ökning av barnomsorgen planeras. Landstingen
planerar framför allt att dra ned på verksamhetsområdet primärvård. Samtidigt sker ett tillskott av sysselsatta med privata huvudmän och dessa sysselsätter nu 250 000 personer eller
16 procent. Sysselsättningen inom offentlig tjänstesektor, inklusive privata huvudmän, bedöms öka med 13 000 personer 2010 och med 7 000 personer 2011. Merparten av den ökningen ligger på privata huvudmän.

Arbetskraftens ökning halveras till 2012
Utbudet av arbetskraft (arbetslösa plus sysselsatta) har ökat betydligt starkare än väntat. För
det första minskade inte utbudet av arbetskraft under den senaste recessionen – vilket vanligen sker under lågkonjunkturår – och för det andra har utbudet ökat kraftigt under innevarande år. Mellan 2009 och 2010 beräknas arbetskraften komma att öka med 53 000 personer. Bakom den siffran ligger en kraftig tillväxt av befolkningen i aktiv ålder samt ett ökat
arbetskraftsdeltagande hos den aktiva befolkningen.
Arbetskraften har sålunda ökat särskilt kraftigt för dem med lång eftergymnasial utbildning
och procentuellt sett är ökningen betydligt större för utrikesfödda än för svenskfödda. Sammantaget har den utbudshöjande politiken haft avsedd effekt. Under åren 2011 och 2012 ökar
den aktiva befolkningen endast blygsamt. Hela ökningen kommer från utrikesfödda medan de
svenskfödda inleder en lång period med allt färre i den aktiva befolkningen. Tillskottet till
arbetskraften från den så kallade demografiska effekten blir obetydlig under dessa år. Arbetskraften beräknas öka med 35 000 personer 2011 och med 25 000 personer 2012.

Arbetslösheten minskar till 7,5 procent 2012
Arbetslösheten kulminerade vid årsskiftet 2009/2010 i säsongrensade tal. Därefter har tendensen varit tydligt nedåtriktad. Anledningen till minskningen är en förstärkt efterfrågan på
arbetskraft och en återgång till relativt få varsel om uppsägningar. Under året till och med
oktober uppgick minskningen till närmare 1 procentenhet från det att nivån kulminerade.
Flera konjunkturindikatorer pekar emellertid på att nedgångstakten kommer att avta under
prognosperioden. Arbetslösheten beräknas minska från årets 8,4 procent till 7,8 procent 2011
och sedan till 7,5 procent 2012. Det betyder att antalet arbetslösa minskar från nästan
410 000 personer 2010 till knappt 370 000 personer 2012.
Som vanligt vid ett omslag på arbetsmarknaden ligger männen före kvinnorna i konjunkturcykeln. Industrin och byggnadsverksamheten – två typiskt mansdominerade näringsgrenar –
har nu repat sig efter den djupa konjunktursvackan och efterfrågar mer personal än under
föregående år. Detta ger ett tydligt utslag i arbetslöshetsstatistiken, varvid arbetslösheten går
ned snabbare bland män än bland kvinnor. I oktober var arbetslösheten ganska jämnt fördelad mellan könen. Vid inledningen av året hade männen omkring en procentenhet högre ar-

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

7

betslöshet än kvinnorna. Det kommande året väntas arbetslösheten fortsätta att sjunka något
snabbare bland männen, en utveckling som sedan tonar ut under 2012.

Hög ungdomsarbetslöshet – men de yngre gynnas mest av uppgången
Den högsta relativa arbetslösheten återfinns som vanligt bland ungdomarna, till stor del beroende på deras lösare anknytning till arbetsmarknaden. Detta blir särskilt påtagligt under
och strax efter en lågkonjunktur. Vidare ägnar sig många ungdomar åt studier, och om de
samtidigt söker arbete ska de redovisas som heltidsstuderande arbetslösa.2 I nuläget tillkommer dessutom det faktum att ungdomskullarna är ovanligt stora, vilket skärper konkurrensen
mellan dem som ska ta steget in på arbetsmarknaden.
Under tredje kvartalet 2010 var totalt 28,3 procent av 15-19-åringarna och 17,3 procent av 2024-åringarna arbetslösa, vilket innebär en nedgång med 2,5 respektive 0,7 procentenheter på
ett år. Om man räknar bort de studerande, erhålls arbetslöshetstalen 21,3 respektive 13,0
procent för tredje kvartalet 2010, en nedgång med 2,6 respektive 1,4 procentenheter på ett år.
Eftersom ungdomar i stort – främst dock välutbildade unga med aktuell kompetens – är attraktiva för arbetsgivarna när konjunkturen vänder uppåt, kan man förvänta sig en tydlig
nedgång av deras arbetslöshet de närmaste åren.
För övriga åldersgrupper är arbetslöshetens nedgång tämligen svag, men även dessa åldersgrupper väntas i ökande utsträckning få del av förbättringen på arbetsmarknaden. Det gäller
inte minst 25-34-åringarna, vars arbetslöshet det senaste året sjunkit från 8,1 till 7,7 procent.
De som sist berörs är de äldsta på arbetsmarknaden, 55-64-åringarna. För dessa är ingen
nämnvärd minskning av arbetslösheten ännu i sikte.

Var fjärde utan arbete mer än 3 år senaste 10 åren
Av cirka 400 000 inskrivna som var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd hade i oktober 2010 strax över 100 000 personer varit utan arbete längre än 3 år under
den senaste tioårsperioden.3 Talet motsvarar var fjärde person av dem som saknar arbete.
Antalet som varit utan arbete mellan 1 och 3 år har ökat med 70 000 personer de senaste två
åren, vilket indikerar att det efter hand blir ännu fler med tider på mer än 3 år.
Arbetsmarknadspolitiken måste inriktas mot att bryta de långa tiderna för personer som är
utan arbete nu när efterfrågan på arbetskraft ökar, för att motverka en strukturell och bestående hög arbetslöshet.

Utmaningarna större än på mycket lång tid
Arbetsmarknadspolitiken står inför stora utmaningar, större än på mycket lång tid. Antalet
personer i grupper som har svårt att snabbt finna arbete utgör ett större inslag bland de arbetssökande än på mycket länge, och det samtidigt som vi ser att bristen på arbetskraft stiger.
Anledningen till att det nu finns betydligt fler i grupper som har svårt att finna arbete är bland

2 Om de studerande ungdomarna däremot inte söker arbete – och hit hör huvuddelen av de studerande – räknas de inte in i arbetskraften. Detta förklarar varför ungdomsarbetslösheten blir avsevärt lägre om den relateras till hela befolkningen än om den relateras till enbart arbetskraften.
3 Perioden 1 november 2000-31 oktober 2010.
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annat att Arbetsförmedlingen har fått ett utökat och bredare ansvarsområde, som gäller personer som utförsäkrats inom sjukförsäkringssystemet. Till detta kan läggas att Arbetsförmedlingen från december 2010 ska ta ett helhetsgrepp över inträdet i arbetslivet för nyanlända
invandrare. Detta inträffar samtidigt som arbetslösheten är hög i ett historiskt perspektiv,
särskilt för traditionellt svaga grupper, i kölvattnet av lågkonjunkturen.
Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken åren 2011 och 2012:
•

Många ungdomar med bristfällig utbildning

•

Fler utrikesfödda, särskilt födda utom Europa

•

Fler funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga

•

Långa arbetslöshetstider för personer 55-64 år

•

Många personer med högst förgymnasial utbildning

•

Många arbetslösa inom tillbakagående yrken, strukturarbetslösa

•

Ökad brist på arbetskraft inom expanderande näringsgrenar

Arbetslöshetsförsäkringen på väg att förlora sitt syfte
Ett redskap för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och undvika strukturell arbetslöshet
är en aktiv användning av arbetslöshetsförsäkringen som omställningsförsäkring. Antalet
ersättningstagare inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen har dock minskat kontinuerligt
år från år. I augusti 2010 uppbar cirka 140 000 personer ersättning och det var endast strax
över 40 procent av det totala antalet möjliga ersättningstagare.4 Andelen ersättningstagare
har minskat successivt de senaste åren men under år 2010 har nedgångstakten tilltagit. Enbart under det senaste året5 har andelen ersättningstagare fallit med 10 procentenheter och
sedan början av 2006 har andelen halverats, från cirka 80 procent. Detta betyder att möjligheterna att använda arbetslöshetsförsäkringen som ett redskap för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden försämrats påtagligt.
Nedgången återfinns bland både svenskfödda och utlandsfödda. Bland utlandsfödda har bara
30 procent arbetslöshetsersättning. Mot bakgrund av att allt fler utlandsfödda skrivs in på
Arbetsförmedlingen kommer andelen ersättningstagare att fortsätta sjunka åren 2011 och
2012. Fortsätter nuvarande nedgångstakt sjunker andelen ersättningstagare till knappt en
tredjedel nästa år och till mindre än en fjärdedel år 2012.

Utlandsfödda tappar mark
Invandringen till Sverige har varit stor sedan år 2006. Detta har inneburit en ökning av den
utlandsfödda befolkningen i åldern 16-64 år med cirka 180 000 personer mellan hösten 2005
och hösten 2010.6 Under samma period har antalet utrikesfödda i arbetskraften ökat med
drygt 155 000 personer och antalet sysselsatta med 125 000 personer. Härigenom har de utArbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda.
Mellan augusti 2009 och augusti 2010. Andelen är än lägre under hösten 2010.
6 Genomsnitt för perioderna augusti till oktober 2005 och augusti till oktober 2010.
4
5
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landsfödda tappat mark i jämförelse med de svenskfödda, visat som andelen av den yrkesaktiva befolkningen som finns i sysselsättning, den så kallade sysselsättningsgraden.
Denna bild är än tydligare för utlandsfödda kvinnor. Ökningen i befolkningen 16-64 år uppgick under samma period som ovan till 100 000 personer. Antalet i arbetskraften ökade samtidigt med 70 000 personer och uppgången av sysselsättningen stannade på 55 000 personer.
Endast drygt hälften av befolkningstillskottet föll alltså ut i sysselsättning.
I synnerhet de utomeuropeiskt födda har en mycket hög arbetslöshet, och många står helt
utanför arbetsmarknaden. Under den senaste tvåårsperioden har antalet arbetslösa eller programinskrivna utomeuropeiskt födda fördubblats till 80 000 personer.

Stor uppgång av inskrivna med funktionsnedsättning
Antalet personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna vid
Arbetsförmedlingen7 stiger i rask takt. Under de två senaste åren har antalet inskrivna ökat
med 23 000 personer till 162 000. Två viktiga faktorer ligger bakom den utvecklingen: en
svag konjunktur med nedskärningar i samband med finanskrisen och överföringen av utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet.
Personer som utförsäkrats inom sjukförsäkringssystemet och som bedöms ha en viss arbetsförmåga har från januari 2010 förts över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.
Redan före år 2010 skedde överföringar från Försäkringskassan men omfattningen var betydligt lägre, omkring 10 000-15 000 personer per år. År 2010 beräknas antalet som överförs
stiga till drygt 35 000 personer. År 2011 beräknas antalet till 18 000 personer och åren 20122014 blir omfattningen 4 000 till 5 000 personer varje år.
Funktionsnedsatta är den grupp som har svårast att komma ut i arbete. Det speglas mycket
tydligt i de långa tiderna utan arbete. Cirka 45 procent av samtliga funktionsnedsatta som är
arbetslösa eller har aktivitetsstöd har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Gruppen med långa sammanlagda tider utan arbete har ökat mycket kraftigt, med hela 50 procent,
de senaste två åren. Även gruppen med tider på 1 till 3 år i arbetslöshet eller program med
aktivitetsstöd har ökat kraftigt och ökningarna väntas fortsätta under kommande år.

Allt fler inskrivna på Arbetsförmedlingen har förgymnasial utbildning
Utvecklingen av antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen som har förgymnasial utbildning
(högst grundskola eller motsvarande) har varit mycket negativ under de två senaste åren.
Situationen är utomordentligt bekymmersam och man får gå tillbaka till efterdyningarna från
den djupa krisen på 1990-talet för att hitta jämförbara tal. Anledningen till nuvarande utveckling är personalneddragningar i samband med den djupa lågkonjunkturen samt en påfyllnad
av utrikesfödda med kort utbildning. Under den senaste tvåårsperioden har antalet korttidsutbildade arbetslösa eller programinskrivna ökat med nästan 45 000 personer, varav hälften
utgörs av utlandsfödda. Det finns dessutom utrikesfödda på den utbildningsnivån som inte
trätt ut på arbetsmarknaden, till exempel kvinnor som står utanför arbetskraften.

7

Här ingår både arbetslösa, programdeltagare och inskrivna inom övriga sökandekategorier.
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Totalt är mer än var fjärde med högst förgymnasial utbildning inskriven på Arbetsförmedlingen, räknat som andel av arbetskraften med den utbildningsnivån, motsvarande 194 000
personer (oktober 2010). Av dessa är 110 000 arbetslösa eller programdeltagare, motsvarande
drygt 15,5 procent av arbetskraften. Det senare talet kan jämföras med drygt 8,5 procent för
gymnasialt utbildade och 5 procent för eftergymnasialt utbildade. Motsvarande tal för två år
sedan för dessa tre utbildningsnivåer var 8,8 (förgymnasial), 4,9 (gymnasial) och 2,9 procent
(eftergymnasial).
Flera faktorer pekar mot fler korttidsutbildade på Arbetsförmedlingen åren 2011 och 2012:
•

Fortsatt tillskott av korttidsutbildade genom att en stor andel av de nyligen invandrade
saknar gymnasieutbildning.

•

Stort tillskott av yngre genom att två av tio svenskfödda elever och fyra av tio med utländsk härkomst i varje årskull inte har fullföljd gymnasieutbildning.

•

Nästan 30 procent av dem som överförs från Försäkringskassan har högst förgymnasial
utbildning – 14 procent på arbetsmarknaden som helhet.

Bred återhämtning över landet
Under krisen drabbades de industritunga länen mycket kraftigt samtidigt som sysselsättningen var betydligt starkare i mer tjänsteintensiva delar av landet. Allra tydligast syns detta i
Stockholms län där sysselsättningen till och med indikeras ha ökat något under 2009 jämfört
med året före, men även Uppsala och Skåne län klarade sig genom krisen relativt väl.
Under innevarande år har efterfrågan på arbetskraft återhämtat sig på bred front. Antalet
varsel har minskat kraftigt i samtliga län och antalet anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen har på motsvarande sätt ökat i alla regioner. I de delar av landet som har en arbetsmarknad med tydligt inslag av privata tjänsteverksamheter – främst Stockholms, Uppsala och
Skåne län – har sysselsättningen fortsatt att utvecklats starkt under året, men den positiva
trenden är också tydlig i Hallands län. Samtidigt har sysselsättningen också visat tydlig styrka
även i de delar av landet som drabbades allra hårdast under krisen, till exempel Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Örebro och Gävleborgs län.

Storstadslänen tar täten
Den positiva arbetsmarknadsutvecklingen kommer att fortgå även under nästa år. I stort sett
samtliga regioner väntas få en ökad sysselsättning, men den tydligaste tillväxten bedöms för
storstadslänen – drivet av en stark sysselsättningstillväxt i den privata tjänstesektorn. Storstadslänen svarar för 52 procent av befolkningen medan deras andel av den förväntade sysselsättningstillväxten är hela 73 procent.
Också i Dalarnas, Örebro, Uppsala och Västmanlands län förväntas utvecklingen vara relativt
stark. Svagast utveckling väntas i Jämtlands län, vilket förklaras av ett bekymmersamt utgångsläge med en indikerad kraftig nedgång i sysselsättningen under såväl 2009 som hittillsvarande kvartal i år. Även Västernorrlands, Gävleborgs, Blekinge, Kronobergs och Östergötlands län bedöms få en relativt svag utveckling under 2011.
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Valda indikatorer
Procentuell förändring
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,2

4,3

3,3

-0,6

-5,3

5,4

3,9

2,7

BNP, kalenderkorrigerat

3,1

4,5

3,5

-0,8

-5,2

5,1

3,9

3,1

Arbetade timmar, kalenderkorrigerat

0,2

2,0

3,8

0,2

-2,6

1,8

2,3

1,4

Produktivitetstillväxt

2,9

2,5

-0,3

-1,0

-2,6

3,3

1,6

1,7

BNP, till marknadspris

KPIF, inflation, årsgenomsnitt

1,1

1,4

1,5

2,7

1,9

2,0

1,0

1,2

Timlön

3,1

3,1

3,3

4,3

3,4

2,2

2,5

3,0

Hushållens reala disp. inkomster

2,1

3,8

5,4

3,2

1,6

1,2

2,2

2,0

Privat konsumtion

2,8

2,7

3,7

0,0

-0,4

3,5

3,3

2,7

Sparkvot, inkl. avtalspension

5,5

6,6

8,8

11,2

12,9

9,8

8,3

7,7

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.
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Nyckeltal

Tusental personer
Utfall

Förändring, tusental/procentenheter
Prognos

Utfall
2007

Prognos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

Arbetskraft

4736

4778

4782

4835

4870

4895

65

42

Sysselsatta

4445

4484

4381

4427

4492

4527

104

Arbetslösa

292

294

401

408

378

368

Procent av arbetskraft

6,2

6,1

8,4

8,4

7,8

Konjunkturprogram

88

87

127

186

Procent av arbetskraft

1,9

1,8

2,7

3,8

2010

2011

2012

4

53

35

25

40

-103

46

65

35

-39

2

108

7

-30

-10

7,5

-0,9

0,0

2,2

0,0

-0,7

-0,2

163

129

-51

-1

40

59

-23

-34

3,3

2,6

-1,1

0,0

0,8

1,1

-0,5

-0,7

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.
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Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. Samtliga grupper avser 16-64 år.

2009
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Uppföljning av tidigare prognoser
Under andra halvåret 2009 upphörde den kraftiga nedgången på arbetsmarknaden, och vid
slutet av året började arbetsmarknaden återhämta sig. Bland annat började sysselsättningen
öka igen. Ett stort negativt överhäng bidrog emellertid till att vi i fjolårets höstprognos förutsåg en kraftig nedgång i sysselsättningen – 55 000 personer – mellan helåren 2009 och 2010.
Under intrycket av en allt starkare arbetsmarknad reviderades sedan denna förutsägelse i
vårprognosen 2010 till en sysselsättningsuppgång med 35 000 personer. I nu föreliggande
prognos har förväntningarna skrivits upp ytterligare något, och vi räknar nu med en uppgång
på 46 000 personer.
Även prognosen för 2011 har förändrats. Hösten 2009 prognostiserades för det året en svag
uppgång, med 10 000 personer, men våren 2010 hade ökningen räknats upp till 65 000. Den
nivån ligger fast även i denna prognos, trots en viss inbromsning av utvecklingen under hösten 2010.
I höstprognosen 2009 angavs en minskning av arbetskraftsdeltagandet för 2010 med 9 000
personer. Även denna förändring bedömdes som överspelad våren 2010, då vi i stället prognostiserade en ökning med 75 000. Den förutsedda uppgången har dock dämpats och nu
beräknar vi istället tillskottet till 53 000 personer. På liknande sätt har bedömningen av arbetskraften för 2011 förändrats: från en minskning med 4 000 i höstprognosen 2009, via en
ökning med 50 000 i vårprognosen 2010, till en ökning med 35 000 personer i nu aktuell
prognos.
Det markanta konjunkturomslaget har också modifierat vår bedömning av arbetslösheten.
Den relativa arbetslösheten för 2010 förutsades hösten 2009 till 9,4 procent av arbetskraften,
våren 2010 till 9,1 procent och nu till 8,4 procent. För 2011 är motsvarande prognostal 9,1
procent, 8,7 procent och 7,8 procent.
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Internationell översikt
Återhämtningen bromsar in
Återhämtningen i världsekonomin bedöms komma att bromsa in, vilket är en följd av utvecklingen av Förenta staternas ekonomi och stora ekonomiska problem i flera europeiska länder.
Prognoserna för ökningen av världshandeln estimerar att den blir lägre 2011 än 2010. Internationella valutafonden (IMF) bedömer att världshandeln ökar med 11,4 procent 2010 och
med 7 procent 2011, vilket samtidigt är en upprevidering jämfört med föregående prognos.
Även för de kommande åren håller tillväxtekonomierna med Kina i spetsen i taktpinnen när
det gäller den globala BNP-tillväxten. Dock försöker den kinesiska regeringen att med olika
vapen dämpa tillväxttakten något för att undvika överhettning. Den ökade inflationstakten
utgör ett orosmoln. Trots allt räknar de flesta med en god global BNP-tillväxt under åren 2010
till 2012. Risken att dessa bedömningar inte kommer att infrias är dock fortfarande stor. Vi
skattar att global BNP växer med cirka 4,5 procent 2010 och med cirka 4 år 2011.
Global BNP-tillväxt

7

Procent

Prognos för 2010-2011
Heldragen linje = historiskt genomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI

Olika signaler från USA
Statistik från Förenta staterna blandar dystra och positiva signaler. Under hösten har dock de
positiva intrycken dominerat. Det mesta talar dock för att återhämtningen i Förenta staternas
ekonomi håller på att dämpas, men samtidigt har risken för en ny recession minskat. De
skuldtyngda amerikanska hushållen har förblivit dystra, vilket återspeglas av nedpressade
förtroendeindikatorer. Det sammanhänger bland annat med att bostadssektorn inte tagit fart
och att arbetslösheten bitit sig fast på en med amerikanska mått mycket hög nivå. Detta kommer att hämma den privata konsumtionen framöver. Det leder också till att bostadsinvesteringarna förblir på en låg nivå, vilket betyder att lågkonjunkturen inom byggnadssektorn består ett bra tag till. Dessutom ebbar effekterna från de stora stimulanspaketen och nollräntepolitiken ut. Vidare uppvisade budgetunderskottet en rekordnivå 2009, cirka 10 procent av
BNP, och allt talar för att underskotten förblir stora också under åren 2010 till 2012 även om
regeringen bedömer att de minskar successivt under de kommande åren. Detta betyder att
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den offentliga skulden fortsätter att stiga stadigt under dessa år. Sammantaget leder detta till
att den inhemska efterfrågan fortsätter att gå trögt. Detta har en dämpande effekt på världshandeln, eftersom Förenta staterna är världens största importör.
BNP-tillväxten har varit förhållandevis stark i USA under årets tre första kvartal. Mellan
andra och tredje kvartalet växte BNP med 2,5 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt.
Det mesta talar för att ökningstakten saktar in något framöver. För 2010 beräknas BNP
komma att öka med 2,7 procent. För 2011 bedöms ökningen till 2,2 procent och för 2012 till
2,5 procent. Detta är inte tillräckligt för att mer rejält nedbringa den höga arbetslösheten.
Denna uppgick till 9,6 procent i oktober vilket är en nedgång med endast 0,4 procentenheter
från slutet av 2009. Framöver bedöms arbetslösheten fortsätta att söka sig nedåt i maklig takt
och nå cirka 9 procent vid slutet av 2011.
BNP-tillväxt i USA

20

Procent

Prognos för 2010-2012
Heldragen linje = historiskt genomsnitt
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Dämpning i Japan – men Kina fortsätter som tillväxtlokomotiv
Den japanska ekonomin har dragit nytta av den höga ekonomiska aktiviteten i närområdet,
men samtidigt är Japan beroende av världshandeln i allmänhet och utvecklingen i Förenta
staterna i synnerhet. Japans ekonomi har genomgått en kraftig förbättring och BNPutvecklingen har varit god under årets tre inledande kvartal. Förra året minskade BNP med
5,2 procent, men i år beräknas BNP komma att öka med närmare 3 procent. Det finns dock
tydliga tecken på att aktiviteten i den japanska ekonomin har dämpats under hösten. Bland
annat har inköpschefsindex fallit tydligt och detsamma gäller för orderingången till exportindustrin. Detta är en avspegling av vad som sker i världsekonomin men beror också på tappad
konkurrenskraft via en tydlig appreciering av yenen. Denna utveckling fortsätter 2011 varvid
BNP beräknas öka med endast 1,5 procent 2011. Den japanska arbetsmarknaden har förblivit
kärv med japanska mått mätt. Arbetslösheten har stabiliserats på 5 procent vilket kan jämföras med det historiska genomsnittet på 2,6 procent.9 En viss ökning av arbetslösheten är trolig under 2011.

9

1953 till september 2010.
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Den kinesiska ekonomin har utvecklats starkt och under tredje kvartalet ökade BNP med 9,6
procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Detta innebär dock en viss inbromsning
jämfört med andra kvartalet då BNP ökade med 10,3 procent. För 2010 som genomsnitt bedöms ökningen till drygt 10 procent, vilket kan jämföras med knappt 9 procent 2009. Den
kinesiska ekonomin fortsätter därmed att vara draglok i den globala ekonomin. Den inhemska efterfrågan spelar en allt viktigare roll för tillväxten och enligt regeringens plan skall den så
göra också framöver. Politiken strävar dock efter att dämpa tillväxten framöver och den ökade
inflationstakten under hösten har skärpt denna målsättning. Denna strategi har dock använts
tidigare utan att lyckas. De flesta bedömare räknar med en BNP-tillväxt på cirka 9,5 procent
2011 och strax under 9 procent 2012. Även Indiens ekonomi går starkt och BNP-tillväxten
beräknas av konjunkturbedömare ligga inom spannet 8,7 till 9,7 procent 2010 för att sedan
dämpas till till cirka 8 procent 2011. Den indiska ekonomin drivs framför allt av den inhemska efterfrågan och huvudproblemet är en hög inflationstakt.

Mörka moln över fler länder i eurozonen…
Ekonomin i eurozonen är inne i en återhämtningsprocess, men den rör sig endast långsamt
uppåt. Detta ska sättas i ljuset av att området drabbades av ett kraftigt ras 2009 då BNP föll
med 4,1 procent. Enligt preliminära siffror ökade BNP med 0,4 procent mellan andra och
tredje kvartalet 2010. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade BNP med 1,9 procent. Det är framför allt Tyskland som håller uppe BNP-tillväxten i området. Det finns dessutom stora underliggande obalanser i många länder, bland annat oacceptabelt stora budgetunderskott enligt gällande regler. Det har lett till beslut om höjda skatter och besparingspaket
för de offentliga utgifterna i flera länder. Denna stramare finanspolitik kommer dessutom att
kvarstå under flera år framåt. Andra åtgärder kan vara interndevalveringar för att stärka konkurrenskraften. Skillnaderna mellan euroländerna är emellertid stora. Utvecklingen i Tyskland, som är den största ekonomin i området, har varit mycket stark – främst via en kraftigt
förbättrad export.
Å andra sidan vacklar ekonomierna i flera europeiska länder. Grekland och Irland är mitt
inne i en djup kris och situationen är oroande också i Portugal. Varningssignalerna är dessutom stora för Spanien och där uteblir tillväxten i ekonomin i år. Även Italien plågas av stora
strukturella problem. Den ekonomiska krisen i Grekland och Irland har lett till stora krispaket från EU och IMF. De ledande indikatorerna har dock förstärkts i euro-området främst via
en stark utveckling i Tyskland. BNP-tillväxten i eurozonen beräknas till 1,6 procent 2010. Det
som hållit uppe tillväxten är den starka utvecklingen i Tyskland där tillväxten bedöms komma
att uppgå till cirka 3,5 procent 2010. De nämnda budgetsaneringarna tillsammans med en
dämpning av världshandeln påverkar dock exporttunga länder som Tyskland och kommer att
hålla tillbaka den ekonomiska aktiviteten under flera år. Den centrala frågan är om den privata konsumtionen kan komma att ta fart i Tyskland under de kommande åren. Inhemska faktorer talar för detta medan utvecklingen i eurozonen i dess helhet talar emot en sådan utveckling. Den allmänna bedömningen är dock att tyska hushåll kommer att hålla mindre hårt i
plånboken. Detta är emellertid inte tillräckligt utan BNP-tillväxten i eurozonen bedöms
komma att dämpas 2011 då den beräknas komma att uppgå till 1,5 procent. Även 2012 be-
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döms bli ett svagt år i eurozonen och BNP-ökningen skattas också detta år till cirka 1,5 procent.

…och många arbetslösa
Arbetsmarknaden i euroområdet har dock påverkats mindre än väntat av den finansiella krisen. Under perioden sommaren 2008 till slutet av 2009 minskade antalet sysselsatta i eurozonen med 3,8 miljoner personer, motsvarande 2,6 procent.10 Detta medförde att arbetslösheten ökade från 7,5 till 10,1 procent i september 2010. Det är värt att lyfta fram att arbetslöshetsnivån i praktiken legat stilla ända sedan hösten 2009. Männens arbetslöshet uppgick i
september 2010 till 9,9 procent och kvinnornas till 10,3 procent, vilket betyder att männens
arbetslöshet ökat kraftigare än kvinnornas.11 Ungdomar (15-24 år) drabbas alltid hårt när
konjunkturen viker. Deras arbetslöshet har ökat från 14,6 procent i mars 2008 till 20 procent
i september 2010. Fallet i BNP och den svaga tillväxten 2010 indikerar att arbetsmarknaden
borde ha drabbats hårdare. Det finns nu till och med tecken på att sysselsättningen stiger.
Detta visar att sysselsättningen ökar vid en förhållandevis låg BNP-tillväxt och det indikerar i
sin tur att den underliggande produktivitetstrenden är förhållandevis låg. För de kommande
åren torde arbetsmarknaden bara komma att förändras lite, vilket betyder att arbetslösheten
kommer att ligga kvar på en hög nivå men röra sig svagt nedåt. Därmed är risken stor att de
långsiktiga skadeverkningarna från den höjda arbetslösheten blir förhållandevis stora, genom
att den så kallade strukturarbetslösheten stiger, något som också bedömts av OECD.
Arbetslöshet - USA och eurozonen
heldragen linje = historiskt genomsnitt
januari 1993 - oktober/november 2010
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Storbritannien har infört stora krispaket
Storbritanniens ekonomi har utvecklats bättre än befarat. Landet uppvisar stora ekonomiska
obalanser samtidigt som besparingspaket beslutats och det är därför överraskande att tillväxtsiffrorna varit starka både under andra och tredje kvartalet. För 2010 beräknas tillväxten
uppgå till 1,7 procent. Den inhemska efterfrågan kommer att hämmas under både 2011 och
10
11

Följande jämförelser av sysselsättning och arbetslöshet avser säsongrensade värden.
Männens arbetslöshet uppgick till 6,4 procent i mars 2008 och kvinnornas till 8,1 procent.
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2012 av det omfattande budgetsaneringsarbete som regeringen satt igång i höst och som omfattar framför allt utgiftsnedskärningar men också skattehöjningar. Exporten, som gått bra,
påverkas negativt av att tillväxten i den globala ekonomin växlar ned. Industriinvesteringarna
kan dock komma att öka och dessutom har industrins konkurrenskraft stärkts genom en svag
valuta. BNP-tillväxten bedöms inte förändras så mycket under 2011 och 2012, det vill säga
ligga kvar på cirka 2 procent. Arbetsmarknaden har hittills under 2010 varit förhållandevis
stark. Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har stabiliserats på cirka 8 procent. Arbetsmarknaden påverkas negativt framöver genom stora nedskärningar inom den offentliga
tjänstesektorn. Omkring 600 000 offentligt anställda kan komma att förlora sina anställningar vilket motsvarar 2 procent av de anställda. Detta kan komma att motverkas av fler sysselsatta inom den privata tjänstesektorn. Detta talar för att arbetslösheten bara kommer att förändras lite under det kommande året för att först därefter börja krympa.

Danmark växer sakta men säkert
Danmarks ekonomi har fortsatt att förstärkas, men exempelvis EU:s sammansatta konjunkturindikator har dämpats sedan sommaren. Inköpschefsindex för industrin har visat på ett
ryckigt utseende men ändå klättrat uppåt och passerat 50-strecket under hösten. Industrin
har återhämtas sig genom ett markant exportuppsving. Den inhemska ekonomin dämpas av
en förhållandevis stram finanspolitik, ökad sparbenägenhet bland hushållen och återhållsamma bygg- och bostadsmarknader. Huspriserna har emellertid stigit tre kvartal i följd.
Sammantaget bedöms dock den inhemska ekonomin förbli förhållandevis svag under 2011. I
år beräknas BNP komma att öka med 2,1 procent och BNP-tillväxten bedöms komma att bli
ungefär densamma 2011. Arbetslösheten har dock rört sig sakta nedåt och uppgick till 7 procent i september. Ungdomsarbetslösheten har dock ökat svagt och uppgick till 12,2 procent i
september 2010, viket kan jämföras med 12 procent för ett år sedan. Arbetslösheten bedöms
endast komma att förändras marginellt under det kommande året.

Norge har kapacitetsproblem
Norges ekonomi har utvecklats svagare än väntat, vilket sammanhänger med att den inhemska efterfrågan gått trögt. Detta har hållit tillbaka BNP-tillväxten som bedöms komma att uppgå till 1,6 procent 2010 för fastlandsekonomin. Inkluderas oljesektorn bedöms BNP växa med
blygsamma 0,5 procent. Det finns emellertid mycket som talar för att den privata konsumtionen tar fart nästa år och att investeringarna förstärks. Till detta kan läggas att oljeindustrin
planerar att öka investeringarna påtagligt. BNP för fastlandsekonomin beräknas öka med 2,8
procent 2011 medan hela ekonomin (inklusive oljesektorn) växer med drygt 2 procent. Det
finns sedan en del som talar för att BNP-tillväxten blir ungefär densamma 2012. Sysselsättningen har ökat svagt sedan slutet av 2009 och fram till och med augusti uppgick ökningen
till drygt 10 000 personer.12 Denna utveckling bedöms fortsätta under det närmaste året. Arbetslösheten har minskat svagt och uppgick i augusti 2010 till 3,4 procent i säsongrensade tal.
Det mesta talar för att den redan nu låga arbetslösheten fortsätter att krypa nedåt under 2011.

12

I en säsongrensad tidsserie.
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Stark export i Finland
Den finländska ekonomin drabbades mycket hårt av den finansiella krisen. BNP föll med hela
7,8 procent 2009 och nedgången fortsatte under första kvartalet 2010, vilket till stor del kan
kopplas till den långdragna hamnarbetarstrejken. Under andra kvartalet tog dock BNPtillväxten rejäl fart och den utvecklingen bedöms fortsätta under tredje och fjärde kvartalet,
vilket stöds av centrala konjunkturindikatorer. Finland gynnas av stark utveckling i viktiga
exportländer för den finska industrin såsom Sverige, Tyskland, Ryssland och Kina. Dessutom
fortsätter den inhemska efterfrågan att utvecklas starkt. BNP-tillväxten bedöms komma att
uppgå till 2,7 procent 2010 och till 2,4 procent 2011. Nedväxlingen 2011 är en följd av att ökningstakten i världshandeln bedöms bromsa in. Sysselsättningen har börjat öka och arbetslösheten har sjunkit från 8,9 procent i början av året till 8,3 procent i september 2010. Det
mesta talar för att arbetslösheten fortsätter att minska under 2011 och närma sig 7 procent
under slutet av året.

Tydlig återhämtning i Östeuropa
De östeuropeiska länderna har gått in i en kraftigare återhämtningsfas än de västeuropeiska.
Återhämtningen i Östeuropa sammanhänger med en kraftig tillväxt av exporten medan den
inhemska efterfrågan förblivit svag. Exporten fortsätter att dra upp tillväxten, men den inhemska efterfrågan kommer att gradvis öka sitt bidrag till tillväxten. Nedväxlingen av tillväxten av världshandeln påverkar Östeuropa negativt, även om länderna bedöms ha möjlighet att
öka sina marknadsandelar. Skillnaderna mellan olika länder är dock fortfarande stora. De
baltiska länderna drabbades mycket hårt av den finansiella krisen och BNP uppvisade i det
närmaste ett fritt fall. Kostnadsanpassningen har varit mycket tuff i de baltiska länderna men
den perioden går nu mot sitt slut. Ländernas regeringar valde strategin att med interndevalveringar, det vill säga sänkta löner och priser, bryta de obalanser som blev synliggjorda genom den finansiella krisen i slutet av 2008. En annan väg hade varit att devalvera valutorna,
men den lösningen var svår att välja eftersom företag och hushåll hade cirka 70-90 procent av
lånen i utländsk valuta (främst euro).13 Den genomsnittliga bruttolönen i hela ekonomin har
från slutet av 2008 sjunkit med 12 procent i Estland och Litauen och med 19 procent i Lettland.14
Även de baltiska länderna har emellertid nu gått in i en återhämtningsfas, men med Lettland
på efterkälken. Optimismen är stor i Estland. Detta land har hanterat krisen så pass bra att
landet fick sin ansökan om medlemskap i eurosamarbetet godkänd, och inträdet sker 2011.
BNP steg med 3,1 procent under andra kvartalet jämfört med året innan, den första ökningen
på två ett halvt år. För 2010 beräknas BNP-tillväxten till 2,3 procent vilket kan jämföras med
ett fall på 13,9 procent 2009. Arbetsmarknaden drabbades mycket hårt och fler än 100 000
jobb har försvunnit. Arbetslösheten steg oavbrutet fram till och med våren 2010 då den nådde
19 procent. Den bedöms nu minska men ända ligga på cirka 16 procent 2011. För alla baltiska
länder gäller att strukturarbetslösheten ökat till en hög nivå. BNP föll i Litauen med 14,7 procent 2009, men i år beräknas en liten tillväxt på cirka 1 procent. För 2011 bedöms tillväxten

13
14

SEB, Eastern European Outlook, oktober 2010.
SEB, Eastern European Outlook, oktober 2010.
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komma att uppgå till cirka 4 procent. Arbetslösheten har också toppat i Litauen på 18,2 procent sommaren 2010. Lettlands utveckling går däremot trögare. BNP föll med 18 procent
2009 och beräknas 2010 minska med 1,5 procent. Nästa år förutses BNP växa med 4 procent.
Arbetslösheten toppade våren 2010 på 20 procent.
Polen var det enda EU-land som undvek en recession. BNP växte med 1,7 procent 2009 och i
år skattas ökningen till cirka 3,5 procent. Ökningen bedöms komma att bli ännu något större
2011 och 2012. Arbetslösheten är trots detta hög, drygt 10 procent. Ryssland har gynnats av
en ökad efterfrågan på råvaror. Detta tillsammans med en mycket expansiv finanspolitik har
lett till att tillväxten i ekonomin kommit tillbaka med full kraft. Förra året föll BNP med nästan 8 procent men för 2010 beräknas BNP komma att öka med cirka 4,5 procent. Utsikterna
för de kommande åren är goda, men landet drabbas av att tillväxten i världsekonomin växlar
ned. Arbetslösheten förblir hög, mellan 10 och 11 procent 2011 och 2012.
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Finansiella marknader
Penningpolitiken i olika faser
Under innevarande år har aktiviteten åter börjat stiga i allt fler ekonomier. Återhämtningen
är dock inte synkroniserad utan de nationella förutsättningarna skiljer sig åt relativt kraftigt.
De tidigare samordnade och mycket kraftfulla räntesänkningar som världens centralbanker
genomförde för att motverka effekterna av den finansiella krisen hösten 2008 har därför på
flera håll ersatts av en gradvis anpassning mot en mer normal penningpolitik, en utveckling
som är tydlig inte minst i de nordiska länderna.
I spåren av krisen agerade centralbankerna även med hjälp av andra medel än vad som ryms i
den traditionella penningpolitiken. Dessa insatser har i flera fall börjat fasas ut, men ett antal
banker stöttar fortfarande återhämtningen genom olika former av okonventionella åtgärder,
bland annat köp av obligationer. Först när dessa extraordinära insatser fasats ut väntar en
period av gradvisa förändringar av styrräntorna från dagens mycket låga nivåer. Det är dock
viktigt att betona att de nationella förutsättningarna fortfarande skiljer sig åt.
Styrräntor i USA, Euroområdet och Sverige
januari 1999 - november 2010
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Amerikanska centralbanken fortsätter stödja återhämtningen
Den Amerikanska centralbanken (FED) konstaterar att återhämtningen i den inhemska ekonomin är fortsatt långsam och att utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att vara en
besvikelse. FED meddelade därför i sitt senaste räntebeslut att den nuvarande styrräntenivån
på 0,25 procent15 kommer att kvarstå under vad man beskriver som en längre period. Banken
beslöt samtidigt att fortsätta att aktivt stödja återhämtningen i ekonomin genom ytterligare
okonventionella insatser. Fram till mitten av nästa år kommer därför FED bland annat att
köpa statsobligationer till ett värde av 600 miljarder USD16 – allt i syfte att pressa ned marknadsräntorna och därmed fortsätta att aktivt stödja återhämtningen. Sammantaget var dock
15
16

FED anger intervallet 0-0,25 procent som sin styrränta.
Federal Reserve, press release, 2010-11-03.
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detta något mer än vad marknadens aktörer hade förutspått. I likhet med tidigare anger FED
även att man är beredd att fortsätta agera för att stödja en ytterligare återhämtning i den
amerikanska ekonomin, utan att avvika från målet om prisstabilitet. Mot bakgrund av den
ojämna takten i återhämtning i den amerikanska ekonomin och den därför fortsatt bekymmersamma utvecklingen på arbetsmarknaden bedömer vi att FED dröjer med att höja sin
styrränta till 2012.

Återhämtning i Europa men även ECB väntar med att höja till nästa år
Den Europeiska centralbanken (ECB) fortsätter att se allt fler tecken på återhämtning i euroområdet, även om osäkerheten är fortsatt stor och trots att det alltjämt råder stora skillnader
inom regionen. Både en fortsatt ökad aktivitet i den globala ekonomin och en stigande inhemsk efterfrågan understöder återhämtningen i området. Banken anger därför att den nuvarande räntenivån på 1,0 procent är väl avvägd, samtidigt som man fortsätter att stötta återhämtningen genom kompletterande insatser.17 Även om prisutvecklingen varken i dagsläget
eller i ett något längre perspektiv utgör något hot mot köpkraften, är banken alltjämt mycket
vaksam mot ökad inflation. Vår uppfattning är att även ECB avvaktar med att höja sin styrränta till 2012, inte minst mot bakgrund av de stora åtstramningar som delar av euroområdet
står inför.

Riksbanken fortsätter att höja
Riksbanken fortsätter att konstatera att den svenska ekonomin och arbetsmarknaden utvecklas med god fart. Banken inledde därför i somras anpassningen mot en mer normal penningpolitik. Sedan dess har banken höjt räntan med 25 punkter vardera vid sammanlagt tre tillfällen. Dessa höjningar följer på en resa av sänkningar från hösten 2008, då styrräntan uppgick
till 4,75 procent. I och med årets höjningar är den nuvarande styrräntan 1,0 procent.
I likhet med övriga centralbanker har även Riksbanken använt andra verktyg för att stödja
återhämtningen än vad som är brukligt. Under krisen erbjöds affärsbankerna lån med fast
ränta. Det sista av dessa lån förföll under hösten i år18, vilket ledde till viss ökad osäkerhet på
de finansiella marknaderna. Riksbanken bedömer dock att detta inte fått några konsekvenser
för det finansiella systemet som helhet.19
Samtidigt som Riksbanken inlett en process av successiv återgång mot högre räntor har banken vid flera tillfällen uttryckt allt större oro över hushållens skuldsituation samt prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Även om banken anger att det i nuläget inte föreligger några
risker för obalanser i den svenska ekonomin följer man utvecklingen mycket noga. Också Finansinspektionens nyligen införda restriktioner för bostadslån är i linje med detta.
I samband med Riksbankens senaste räntebesked förändrade banken även sina egna prognoser över styrräntan – de så kallade räntebanorna. Banken överraskade marknaden genom att
sänka inte bara sina prognoser för den bortre horisonten i sina prognoser utan även bedömECB, Introductary statement 2010-12-02.
Riksbanken erbjöd sammantaget affärsbankerna lån till fast ränta för 295 miljarder kronor. Vid sidan av dessa lån finns fortfarande en mindre summa lån med rörlig ränta vilka förfaller under slutet av 2010 och under januari 2011.
19 Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport, oktober 2010.
17

18
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ningarna för 2011. Motivet för detta är den ökade osäkerheten i den internationella konjunkturen och ett lågt ränteläge i omvärlden.
Givet den mycket starka utvecklingen i den svenska ekonomin är vår bedömning att Riksbanken kommer att höja räntan i samband med de tre närmast förestående mötestillfällena. Därefter kommer banken tillfälligt att avvakta ytterligare höjningar för att under hösten nästa år
inleda en process av ytterligare successiva höjningar. Vår bedömning är således att räntan når
1,25 procent vid slutet av innevarande år och 2,25 procent vid slutet av 2011. Bedömningen
att Riksbanken tar en tillfällig paus under sommaren sammanhänger med att kronkursen kan
komma att förstärkas för mycket om gapet i räntenivå blir för stort mellan Sverige och omvärlden. Från och med andra hälften av 2011 kommer rekryteringsproblemen alltmer i förgrunden. Detta riskerar att ge löneinflation 2013 och framåt. Riksbankens räntepolitik är anpassad till vad den bedömer om ekonomin 1-2 år in i framtiden.

De korta marknadsräntorna fortsätter att stiga
Under innevarande år har de korta marknadsräntorna stigit gradvis. Visat som bolåneinstitutens officiella räntenivåer för lån med kortare bindningstider20 inleddes den uppåtriktade
trenden redan vid årsskiftet. Samtidigt har räntenivåerna för lån med längre löptider endast
stigit marginellt eller till och med sjunkit något, drivet av ökad osäkerhet om konjunkturutvecklingen på längre sikt. Trots att räntor med kortare löptider har stigit under året är de officiella räntenivåerna för lån med motsvarande löptider fortfarande väsentligt lägre än vid de
högsta noteringarna hösten 2008. Även för lån med längre löptider noteras i dagsläget lägre
räntenivåer. Sammantaget har detta medfört ett påtagligt ökat utrymme för konsumtion och
investeringar för såväl hushåll som företag. Även om andelen nya lån med längre bindningstider ökat något under hösten har fortfarande drygt två tredjedelar av hushållens bostadslån
kort bindningstid.21 I takt med att aktiviteten i ekonomin fortsätter att stiga är vår uppfattning att såväl kortare som längre marknadsräntor kommer att stiga.

Kronan fortsätter att förstärkas
Under hösten har kronan fortsatt att stärkas och växelkursen är nu tillbaka på de nivåer som
rådde före den finansiella krisen hösten 2008.22 Därmed har utvecklingen fortsatt i linje med
den trend som inleddes redan under andra kvartalet i fjol. Drivkrafterna bakom denna förstärkning är Sveriges starka offentliga finanser, en allt starkare tillväxt samt den serie av räntehöjningar som Riksbanken inledde i somras. I enlighet med att den ekonomiska aktiviteten
fortsätter att öka och att styrräntan fortsätter att höjas, samt att handeln med omvärlden fortsätter att uppvisa stora överskott, är vår uppfattning att kronan kommer att stärkas ytterligare. Vår bedömning är att denna utveckling kommer att vara särskilt tydlig gentemot euron.

Med kortare bindningstider avses lån med bindningstider på tre månader.
SCB, Finansmarknadsstatistik, september 2010.
22 Jämfört med det handelsvägda växelkursindexet TCW.
20
21
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Svensk ekonomi
Bedömningen av svensk ekonomi och arbetsmarknad bygger på följande antaganden:
1.

Att den globala ekonomin växer med cirka 4 procent 2011.

2. Att Spanien klarar av att på egen hand hantera sina ekonomiska problem.
3. Att kronan apprecieras, framför allt mot euron.
4. Att Riksbanken höjer sin styrränta till 2,25 procent i slutet av 2011.
5. Att löneökningarna uppgår till 2,5 procent 2011 och till 3 procent 2012.

Stark optimism för framtiden
Den svenska ekonomin har gått in i en stark återhämtningsperiod och kännetecknas av i det
närmaste balans i den offentliga budgeten, en låg och sjunkande statsskuld samt stora överskott i utrikeshandeln. BNP har ökat i tilltagande takt sedan fjärde kvartalet 2009. Vidare är
de framåtriktade indikatorerna mycket starka och estimerar en fortsatt god tillväxt för den
närmaste framtiden. Den starka framtidstron finns hos hela näringslivet samt hos hushållen.
Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning bekräftar denna bild. Undersökningen
genomfördes från mitten av september till slutet av oktober 2010 då drygt 12 000 arbetsställen i privat näringsliv intervjuades genom personliga besök av arbetsförmedlare. Undersökningen redovisar att efterfrågan på företagens varor och tjänster ökat under det senaste halvåret och att företagen räknar med en god tillväxt i efterfrågan under det kommande året. Rekryteringsplanerna är fortsatt expansiva, vilket bland annat är en följd av att de lediga personalresurserna krymper.
De ökade rekryteringarna medför också ökad brist på arbetskraft, men rekryteringsproblemen är fortfarande förhållandevis små. De kommer emellertid att stiga stadigt under de
kommande åren. Dock förblir både inflation och löneökningar låga under 2011 och huvudproblemet för den ekonomiska politiken blir en för hög arbetslöshet. Det finns enligt vår mening ett gott utrymme för att föra en expansiv ekonomisk politik under 2011. Det finns emellertid mycket som talar för att tillväxten dämpas genom en avmattning av den globala ekonomin 2011 samt genom att industrikonjunkturen går in i en mognare fas. Detta är också en
utveckling som bedöms fortgå 2012. När det gäller arbetsmarknaden kan tilläggas att behovet
av ersättningsrekryteringar stiger stadigt genom stora pensionsavgångar under åren 2011 och
2012.
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Barometerindikatorn Sverige
januari 2000 - november 2010
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Källa: Konjunkturinstitutet

BNP ökar med starka 5,4 procent 2010
Enligt Nationalräkenskaperna har BNP-tillväxten ökat undan för undan sedan fjärde kvartalet 2009. Mellan andra och tredje kvartalet 2010 ökade BNP med 8,4 procent säsongrensat
och uppräknat till årstakt. Uppgången är bred och omfattar både privat konsumtion och investeringar, samtidigt som exporten fortsatt att gå bra. Det är värt att påpeka att uppgången
kommer efter ett formidabelt ras i den svenska ekonomin under fjärde kvartalet 2008 – följt
av ett mycket svagt 2009 – så nuvarande uppgång kan karakteriseras som en bungy-jumpeffekt. BNP föll med 5,3 procent 2009 men beräknas öka med 5,4 procent under 2010. Arbetsförmedlingens undersökning indikerar en fortsatt stark utveckling under 2011. Det finns
dock flera faktorer som talar för att tillväxttakten växlar ned. Den främsta är en dämpning av
världshandelns ökning men det spelar också in att ekonomin i det närmaste har återställts till
den nivå som rådde före den finansiella krisen. Dock talar mycket för en fortsatt stark utveckling av privat konsumtion och en fortsatt förstärkning av investeringskonjunkturen. Däremot
dämpas exporttillväxten nästa år. BNP beräknas komma att öka med 3,9 procent 2011 och
med 2,7 procent 2012. Det skall dock påpekas att den höga tillväxten 2011 till viss del åstadkoms av en stor överhängseffekt från 2010. Även om BNP ligger oförändrad under hela 2011
växer ändå den med 2,5 procent mellan 2010 och 2011.
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Både produktivitet och arbetade timmar vänder uppåt
Under 2009 bidrog ett kraftigt fall i både arbetade timmar och produktivitet till raset i BNP.
Antalet arbetade timmar minskade med 2,9 procent mellan 2008 och 2009. Det betyder att
den så kallade BNP-produktiviteten minskade med 2,6 procent.23 Därmed har produktiviteten minskat tre år i följd. Nedgången i produktiviteten i privat näringsliv uppgick till 3,5 procent 2009, vilket innebär att produktviten förstärkts inom den offentliga tjänstesektorn.24
Under 2010 ökar både produktiviteten och antalet arbetade timmar. Under första kvartalet
2010 skedde en tydlig ökning av produktiviteten medan antalet arbetade timmar förändrades
marginellt jämfört med motsvarande kvartal 2009. Därefter har produktiviteten och totalt
antal arbetade timmar bidragit till BNP-tillväxten, men bidraget från produktiviteten har dominerat. Under andra kvartalet ökade produktiviteten med 2,9 procent och under tredje kvartalet skedde en ökning med 4,7 procent.25 Det är naturligt att produktiviteten främst bidrar
till en ökad tillväxt vid början av en återhämtningsfas, vilket är fallet även denna gång. Under
2011 och 2012 räknar vi med att produktiviteten fortsätter att bidra till BNP-tillväxten, men
bidraget från de arbetade timmarna ökar alltmer. Det som håller tillbaka produktiviteten är
att det framför allt är områden med svag produktivitetsutveckling som expanderar, nämligen
delar av den privata tjänstesektorn och byggnadsverksamheten. Mellan 2009 och 2010 beräknas antalet arbetade timmar komma att öka med 1,8 procent.26 Allt detta betyder att BNPproduktiviteten förstärks med 3,6 procent 2010.27 Under 2011 beräknas antalet arbetade
timmar komma att öka med 2,3 procent och produktiviteten med 1,4 procent.

Beräknat i kalenderkorrigerad BNP-förändring och kalenderkorrigerad timförändring.
Konjunkturinstitutet, Analysunderlag, september 2010.
25 Produktiviteten avser i detta fall den så kallade BNP-produktiviteten som räkans fram enligt följande; BNP-tillväxten – förändringen av antalet arbetade timmar = BNP-produktiviteten.
26 Kalenderkorrigerad siffra.
27 Ibid.
23
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Företagen är optimistiska för det närmaste året
Den goda BNP-tillväxt som bedöms i denna prognos bygger bland annat på svaren från Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning. Undersökningen visar för det första att
efterfrågan på företagens varor och tjänster ökat påtagligt mellan våren 2010 och hösten
2010, men att ökningen blev något svagare än vad företagen bedömde våren 2010. Undersökningen visar också att företagens framtidstro förblir stark under det kommande året. Detta
gäller för samtliga undersökta näringsgrenar. Denna undersökning står dessutom i god samklang med Konjunkturinstitutets barometerundersökningar och även med inköpschefsindex
för industrin. Det betyder att undersökningen indikerar en stark utveckling för såväl exporterande företag som företag som är beroende av den inhemska efterfrågan. Tolkningen av resultatet är att uppgången i den svenska ekonomin fortsätter i god takt. Dessutom indikerar vår
undersökning att uppgången kommer att bli bred, både näringsmässigt och geografiskt.
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Andel av arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito minskning
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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 43,6 för det närmaste halvåret och till 52,3 för halvåret
därpå, vilket är den näst starkaste framtidsbedömningen sedan millenniumskiftet. Denna
mätning överträffas bara av mätningen våren 2010.

De mindre företagen är inte lika positiva
De mindre företagen (2-4 anställda) uppvisar också en stark framtidsoptimism, men deras
framtidstro är inte lika stark som de större arbetsställenas. Vidare har efterfrågan på deras
varor och tjänster inte ökat lika starkt under det senaste halvåret som hos de större arbetsställena. Utfallet jämfört med vad de små företagen trodde våren 2010 blev också en besvikelse. De mindre arbetsställena bedömer dessutom att efterfrågan på deras varor och tjänster
kommer att uppvisa en något svagare ökning för det närmaste året jämfört med de större
arbetsställena. Andelen arbetsgivare som uppger ökning minus andelen som uppger minskning av efterfrågan på varor och tjänster uppgår till 36,8 för det närmaste halvåret och till
42,4 för halvåret därpå. Denna något mer försiktiga framtidstro har noterats i tre undersökningar i följd. Det är inte helt enkelt att förklara detta, men en rimlig orsak är att de större
exportberoende företagen känt av konjunkturförstärkningen mer tydligt.

Fortsatta neddragningar i kommunala verksamheter
Den kommunala sektorn planerar för ytterligare neddragningar av verksamheten under det
närmaste året, enligt vår undersökning, dock i lägre takt än tidigare. En viktig förklaring till
resultatet är att överföringarna av verksamhet från kommunal till privat huvudman planeras
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fortgå och att kommunerna inte tagit hänsyn till detta fullt ut när de besvarat frågorna i intervjuundersökningen. En annan förklaring kan vara att det har vuxit upp en grundmurad försiktighet att dra upp kostnadsläget långsiktigt, vilket kan ha sina rötter i tidigare ”tvingande”
besparingsåtgärder. Kommunerna planerar för fortsatta neddragningar inom både grundskola och gymnasieskola. De planerar däremot för en svag ökning av omsorgen om de äldre och
handikappade och för vuxenutbildningen. De räknar vidare med en fortsatt utbyggnad av
barnomsorgen. Förändringarna av prioriteringarna mellan olika verksamhetsområden är en
avspegling av den demografiska förändringen, exempelvis sjunker elevunderlaget till gymnasieskolan kraftigt medan antalet barn yngre än 7 år ökar påtagligt. Landstingen räknar med
en viss neddragning av verksamheten under det kommande året, dock i mindre omfattning än
under tidigare år. Störst förefaller neddragningen komma att bli inom primärvården medan
lasarett- och slutenvården klarar sig bättre. En viss fortsatt ökning av tandvården planeras
däremot.

De lediga personalresurserna krymper
Intervjuundersökningen hösten 2010 visar att personalutnyttjandet har ökat stadigt sedan
hösten 2009, men fortfarande finns lediga personalresurser även om dessa har krympt. Cirka
35 procent av företagen kan öka produktion/försäljning med mer än 10 procent utan att behöva tillgripa rekryteringar och det kan jämföras med 40,5 procent våren 2010 och nästan 45
procent hösten 2009. Drygt 20 procent av företagen kan inte öka produktionen alls utan att
tillgripa rekryteringar, vilket är en något högre andel än våren 2010. De lediga personalresurserna krymper och är nu mindre än det historiska genomsnittet, och den utvecklingen bedöms fortsätta under de närmaste åren. En ökad efterfrågan på företagens varor och tjänster
leder snabbare än tidigare till ett ökat rekryteringsbehov, men samtidigt motverkas personalbehovet av en förväntad god produktivitetstillväxt under prognosperioden. Arbetsförmedlingens undersökning visar också att de lediga personalresurserna krymper i alla undersökta näringsgrenar.
Företag som kan öka produktionen
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Kraftigt ökad export
Världshandeln har återhämtat sig stadigt sedan finanskrisen 2008, men det finns mycket som
talar för att ökningstakten dämpas under det närmaste året. Världshandeln föll med hela 11
procent 200928 men för 2010 prognostiserar IMF en ökning med 11,4 procent i volym. För
2011 bedöms ökningen komma att dämpas till 7 procent. Denna utveckling har gynnat den
svenska exporten, bland annat till följd av en gynnsam sammansättning av exportvaror, och
genom att viktiga mottagarländer av svensk export, såsom Tyskland och de nordiska länderna, gått bra. Vidare slår dämpningen av världshandeln nästa år särskilt hårt mot konsumtionsvaror och där är Sverige en liten aktör.
Drygt 70 procent av varuexporten går till Europa, varav 57 procentenheter är lokaliserade till
EU-länder. De viktigaste länderna är Tyskland, de nordiska länderna samt Storbritannien.
Även Förenta staterna är en viktig mottagare för svenska exportvaror. Exporten till sydeuropeiska länder är förhållandevis liten. Även exporten till Asien är relativt liten då den uppgår
till endast drygt 10 procent, varav Kina svarar för drygt 3 procentenheter. Sammansättningen
av exportmottagarländer talar för att svensk export fortsätter att utvecklas väl men att den
drabbas av dämpningen i Förenta staterna och den inhemska efterfrågans svaga utveckling i
Storbritannien. Enligt nationalräkenskaperna började exporten öka under tredje kvartalet
2009 och under tredje kvartalet 2010 var exporten 11,9 procent högre än under motsvarande
kvartal året innan. Det var varuexporten som stod för ökningen medan tjänsteexporten ökade
endast svagt, eller 15,9 procent mot 3,7 procent. Företagen är enligt Arbetsförmedlingens
undersökning mycket positiva för det närmaste året och räknar med en tydlig förstärkning av
orderingången. Det innebär att exporten bedöms fortsätta att öka i ganska god takt under
både 2011 och 2012. Dock bedöms ökningstakten avta framöver, vilket bland annat är en följd
av en restriktivare finanspolitik i framför allt Europa. Exporten beräknas öka med 7 procent
2011, vilket är nästan lika mycket som tillväxten i världshandeln. För 2012 bedöms exporten
komma att öka med cirka 6 procent. Tjänsteexporten som hittills ökat svagt väntas få en starkare utveckling än varuexporten under framför allt 2012.

28

Enligt Internationella valutafonden (IMF), World Economic Outlook, October 2010.
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Stark ökning av importen
Mellan 2008 och 2009 minskade importen med hela 13,7 procent, vilket var det största fallet
sedan 1950.29 Importen började dock öka under tredje kvartalet 2009 och har därefter utvecklats starkt. Bakom ökningen ligger en stor lageruppbyggnad, stort importinnehåll i vissa
exportvaror samt en god utveckling av privat konsumtion. Under åren 2011 och 2012 drivs
importen upp av en starkare investeringskonjunktur samt en fortsatt hög nivå på den privata
konsumtionen. Mellan 2009 och 2010 beräknas importen komma att öka med 12,5 procent.
Nästan hela ökningen svarar varuimporten för medan tjänsteimporten endast ökar svagt. Det
sammanhänger bland annat med att det var varuimporten som stod för hela minskningen
under 2009. Ökningen växlar sedan ned 2011 och 2012. Under dessa år beräknas importen
öka med 7,0 respektive 6,1 procent. Bytesbalansen fortsätter emellertid att uppvisa ett stort
överskott, även om överskottet dämpas. De betyder att sparandet i landet förblir stort.
Dämpad löneökningstakt
En stor del av löntagarna har fått nya löneavtal under 2010. Dessa gäller i de flesta fall i cirka
24 månader, räknat från april i år, alltså kortare än föregående avtal som löpte på 3 år. De nya
avtalen blev betydligt lägre än de som förhandlades fram 2007. Det sammanhänger med att
arbetsmarknadsmarknaden uppvisade stora lediga resurser när de nya avtalen förhandlades
fram. Enligt Medlingsinstitutet ger en preliminär sammanvägning att de största riksomfattande avtalen i näringslivet centralt avtalade löneökningar på 1,6 procent 2010 och 1,8 procent 2011. Lokala avtal bedöms dock komma att ge högre löneökningar. De centrala avtalen
för kommuner och landsting beräknas av Medlingsinstitutet till 2,3 procent 2010 och till 1,8
procent 2011. Vidare visar statistik från myndigheten att löneökningstakten har dämpats påtagligt under året, vilket sammanhänger bland annat med att föregående avtal gällde i början
av året. Löneökningar utöver avtal bedöms komma att bli små under 2010, men öka stadigt
under åren 2011 och 2012. Det sammanhänger med att bristen på arbetskraft bedöms komma
att öka undan för undan och nå en hög nivå 2012. Utvecklingen mot en ökad brist på arbets29

Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget, september 2010.
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kraft har redan inletts. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2010 uppgav 19,4
procent av företagen att de hade upplevt brist på arbetskraft under det senaste halvåret. Detta
kan jämföras med 14,8 procent våren 2010 och 12,8 procent hösten 2009. Enligt vår bedömning blir löneökningen 2,2 procent 2010, 2,5 procent 2011 och 3 procent 2012.
Den senaste intervjuundersökningen från Arbetsförmedlingen visar att löneökningstakten
inom privata arbetsställen med 5 eller fler anställda uppgick till 2,6 procent september/oktober 2010 jämfört med motsvarande tid året innan. Det innebär att löneökningstakten
dämpats undan för undan under de senaste åren, vilket helt beror på en god tillgång på arbetskraft. Liksom våren 2010 var spännvidden mellan olika näringsgrenar relativt liten.
Högst löneökningstakt uppvisade byggnadsverksamheten, och det är också det område där
rekryteringsproblemen ökat mest.
Tabellen nedan visar att det finns en koppling mellan brist på arbetskraft och löneökningstakt. Skillnaden i intervjuundersökningen mellan företag som upplevt brist på arbetskraft och
företag som inte haft några rekryteringsproblem uppgick till 0,2 procentenheter, det vill säga
samma skillnad som vid föregående undersökning. De mindre företagen (2 till 4 anställda)
uppvisade ungefär samma löneökningstakt (2,7 procent) som de större arbetsställena. Förändringen jämfört med våren 2010 är liten, men jämfört med för ett år sedan är det en tydlig
dämpning. När det gäller kommuner och landsting uppgick löneökningen september/oktober
2010 jämfört med motsvarande period året innan till 2,5 respektive 2,4 procent. Det betyder
att löneökningen dämpats kraftigt inom den kommunala sektorn. Hösten 2009 uppgick löneökningen till 3,4 procent för både primärkommunerna och landstingen, och våren 2010 uppgick löneökningen till 3,2 respektive 3,3 procent. Det betyder att löneökningstakten är på väg
ned på hela arbetsmarknaden.
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

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

Inflationen förblir låg
Riksbankens mål för penningpolitiken är att inflationen mätt med konsumentprisindex (KPI)
årligen ska vara 2 procent. Inflationstakten föll tidigare tillbaka kraftigt, från en KPI-ökning
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med 3,4 procent 2008 (årsgenomsnitt) till en minskning med 0,3 procent 2009. Priserna
upphörde dock att falla i slutet av 2009 och därefter har inflationstakten tenderat att öka, för
att i oktober 2010 uppgå till 1,5 procent. En del av ökningen kommer från ökade räntekostnader för egnahemsägarna. Vidare ökade priserna på bland annat drivmedel, livsmedel samt
restaurangbesök. Räntekostnaderna är en viktig post i KPI, men den medför också att inflationen tillfälligt kan uppvisa stora variationer. Därför används ofta ett annat mått (KPIF) där
effekterna från ränteförändringar är borttagna. Detta mått har uppvisat en betydligt högre
inflationstakt än KPI. Förra året ökade KPIF med 1,9 procent som årsgenomsnitt och ökningstakten steg under inledningen av 2010 till 2,7 procent i februari. Därefter har KPIFökningen fallit tillbaka och den uppgick till 1,8 procent i oktober.
Det finns mycket som talar för att inflationstakten förblir låg framöver. Det sammanhänger
med en förhållandevis god produktivitetstillväxt under 2010 och 2011 som har en gynnsam
effekt på enhetsarbetskostnaderna och till detta kan läggas att lönerna bara ökar lite ur ett
historiskt perspektiv. Dock ökar lönerna mera längre fram, vilket medför högre inflationstakt
under andra hälften av prognosperioden, det vill säga 2012. Utöver detta kan läggas att kronan har förstärkts och förväntas fortsätta att göra så ett tag till, vilket håller nere importpriserna. Som genomsnitt för 2010 beräknas inflationen (KPI) uppgå med 1,2 procent. Inflationen stiger sedan till 1,9 procent 2011 och till 2,0 procent 2012. Det andra måttet uppvisar en
annan utveckling genom att ökningen av inflationen till ganska stor del kommer från ökade
räntekostnader. KPIF beräknas öka med 2 procent 2010, men uppgångstakten faller sedan
tillbaka 2011 då den bedöms till 1 procent. En viss ökning sker även 2012 och den kan skattas
till 1,2 procent.
Konsumentprisindex (KPI)

12-månadersförändring (inflationstakten)
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God utveckling av hushållens inkomster
Hushållens reala disponibla inkomster steg med 1,6 procent under 2009, vilket får betraktas
som relativt bra med hänsyn till den kraftiga försvagningen på arbetsmarknaden. Detta innebär emellertid en kraftig dämpning jämfört med åren innan. Lönesumman ökade marginellt
2009, men under åren 2010 till 2012 kommer den undan för undan att bidra alltmer till ök-
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ningen av hushållsinkomsterna. På motsvarande sätt kommer överföringarna från offentlig
sektor att bidra i mindre utsträckning 2011 än 2010 till ökningen av hushållsinkomsterna. Det
sammanhänger med att ökningen av transfereringarna planar ut. Hushållsinkomsterna gynnas också av de inkomstskattesänkningar som sker i år, exempelvis fjärde steget i jobbskatteavdraget. Ytterligare skattesänkningar sker 2011. Hittills i år har dock de reala disponibla
inkomsterna förändrats mindre än väntat. För helåret bedöms ökningen endast till 1,2 procent, vilket bland annat sammanhänger med en tillfällig ökning av inflationstakten. För 2011
kan ökningen skattas till 2,2 procent och för 2012 till 2 procent. Hushållens förmögenhet som
utvecklats starkt under det senaste året bedöms fortsätta att stiga, åtminstone under 2011.
Det betyder att vi antar en viss fortsatt ökning av huspriserna och en fortsatt förstärkning av
börsen under prognosperioden.

Kraftig ökning av privat konsumtion
Hushållen förtroende för den svenska ekonomin och den egna ekonomin har legat på en
mycket hög nivå sedan våren 2010 och så optimistiska hushåll har landet inte sett sedan år
2000. Hushållen bedömer också sin arbetslöshetsrisk som liten. Det finns en tydlig koppling
mellan hushållens stämningsläge och privat konsumtion, vilken också ökat stadigt sedan slutet av 2009. Dock var ökningen lägre än förväntat under första halvåret 2010, men under
tredje kvartalet skedde en kraftig ökning. Enligt Nationalräkenskaperna ökade privat konsumtion med 5,6 procent mellan andra och tredje kvartalet säsongrensat och uppräknat till
årstakt. Sett på helåret 2010 förblir dock hushållens sparande högt, även om det minskar tydligt. Detta tillsammans med goda hushållsinkomster 2011 och 2012 och en ökad hushållsförmögenhet möjliggör en god privat konsumtion under dessa år. Privat konsumtion beräknas
öka med 3,5 procent 2010, 3,3 procent 2011 och 2,7 procent 2012.
Hushållens konfidensindikator (CCI)
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Fortsatt stort hushållssparande
Hushållen sparade nästan 113 miljarder kronor 2009 vilket motsvarar 6,9 procent av deras
disponibla inkomster. Dessutom nettosparade de närmare 111 miljarder kronor i avtalspensioner, vilket innebär att deras sammanlagda sparande uppgick till 12,9 procent av de dispo-
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nibla inkomsterna. Det finns flera förklaringar till att hushållen valt sparande istället för konsumtion. Den främsta har varit deras mycket stora osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Detta bekräftas av att det var det egna finansiella sparandet som stod för ökningen
mellan 2008 och 2009 medan det kollektiva sparandet förblev i stort sett oförändrat. Till
detta kan läggas att deras skuldsättning ökat kraftigt, främst för köp av bostad, vilket kan
motverka hushållens köp av kapitalvaror. Förutsättningarna ändrades för året 2010 då hushållen blev alltmer övertygade att återhämtningen i ekonomin bitit sig fast. För 2011 och 2012
dyker nya orosmoln upp på himlen, nämligen utvecklingen i Grekland, Irland, Portugal med
flera länder. Det kan tala för att hushållen återigen kan hålla lite hårdare i plånboken. Vi bedömer dock att hushållssparandet minskar stadigt under åren 2010 till 2012. Hushållssparandet (inklusive avtalspension) 2011 beräknas uppgå till cirka 151 miljarder kronor i löpande
priser motsvarande 8,3 procent av hushållens inkomster. För 2012 beräknas sparandet till 7,7
procent av hushållens inkomster.
Sparkvot
Andel av hushållens disponibla inkomster
Prognos för 2010-2012
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Fortsatt förstärkning av investeringskonjunkturen
En kraftig förstärkning av investeringskonjunkturen har skett under 2010 och det är en utveckling som bedöms fortgå under åtminstone kommande år. Uppgången kommer efter ett
remarkabelt ras under första halvåret 2009. Mellan 2008 och 2009 minskade de fasta bruttoinvesteringarna med hela 16,3 procent, vilket var det största fallet för investeringarna under
ett enskilt år sedan åtminstone 1950. Uppgången nu är också bred och omfattar bland annat
maskiner och inventarier, transportmedel, bostäder och elnät. Det finns mycket som talar för
att investeringskonjunkturen kommer att förstärkas ytterligare under 2011. Antalet påbörjade
bostadslägenheter har ökat påtagligt under 2010. Under årets tre första kvartal igångsattes
byggandet av drygt 18 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus, vilket var en ökning med
närmare 60 procent jämfört med motsvarande period året innan. Hela ökningen avser igångsättandet av flerbostadshus, detta framför allt i de tre storstadslänen. Den ökning som skett
av bostadsbyggandet fortsätter, men under 2011 sker ökningen främst i småhus, vilket betyder stadigt ökad byggnadsproduktion under både 2011 och 2012. Dessutom har industrins
kapacitetsutnyttjande ökat till 88,6 procent under tredje kvartalet 2010, vilket är en ökning
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med 9,6 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2009. Detta talar för att industriinvesteringarna ökar under 2011.
Uppgången verifieras i SCB:s investeringsenkät och industriföretagen planerar enligt denna
investeringar för 53,6 miljarder kronor 2011, en ökning med 10 procent jämfört med 2010.
Under 2010 minskar industriinvesteringarna med 5 procent och kommer enligt investeringsenkäten att uppgå till knappt 50 miljarder kronor. I övrigt kan nämnas att energisektorn planerar för fortsatt ökade investeringar samt att även handeln och transportföretagen räknar
med ökningar. De offentliga investeringarna väntas dock sammantaget komma att minska
svagt under åren 2010 till 2012. De statliga investeringarna väntas minska genom att anslagen till Trafikverket dras ned medan de kommunala investeringarna bedöms öka något. Bakom detta ligger några stora enskilda investeringar som Citybanan i Stockholm. Sammantaget
beräknas de fasta bruttoinvesteringarna komma att öka med 5,6 procent 2010 och med 8,8
procent 2011. För 2012 beräknas ökningen till 6 procent.

Svagt ökad offentlig konsumtion
Den kommunala konsumtionen ökade med 2,2 procent 2009, men resultatet från Arbetsförmedlingens kommunenkät tyder på att ökningen dämpas under 2010 och 2011. Det sker vidare en stadig tillväxt av kommunal produktion med privat huvudman, vilket innebär att många
anställda lämnar sin kommunala anställning och går till den privata sektorn. Detta påverkar
dock inte vår bedömning för sysselsättningen inom den offentliga tjänstesektorn eftersom
både offentlig och privat huvudman ingår i sektorn.
De kommunala budgetarna uppvisar ett betydligt bättre resultat än förväntat, både 2009 och
2010. Detta beror på flera faktorer. De vikigaste är att nedgången på arbetsmarknaden inte
blev lika stor som befarat, vidare gjorda besparingsåtgärder, intäkter av engångskaraktär med
mera. De förhöjda statsbidragen för 2010 har inte heller i någon större omfattning påverkat
kommunernas besparingsåtgärder eftersom verksamheten måste anpassas till de långsiktiga
förutsättningarna. Resultatet från intervjuerna med landets kommuner visar att verksamheten endast kommer att öka marginellt 2011 och 2012.
Även landstingens ekonomi förstärktes överraskande 2009 och för 2010 ökar de generella
statsbidragen med 6,8 miljarder kronor. Vi gör samma bedömning för landstingen som för
kommunerna det vill säga att verksamheten endast ökar marginellt. Den statliga konsumtionen ökar 2010 till följd av beslutade anslagshöjningar. Bland annat ökar anslagen till rättsväsendet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Under 2011 bedöms sedan den statliga
konsumtionen komma att dämpas. Sammantaget beräknas den offentliga konsumtionen
komma att öka med 1,9 procent 2010, med 1 procent 2011 och 0,7 procent 2012.

Det finns stora osäkerhetsmoment
Det finns stora osäkerhetsmoment i lagd prognos och de flesta härrör från den globala ekonomin. Den kris som euroområdet går igenom, med stora budgetunderskott och en hög
skuldsättning i många länder, bedöms hålla tillbaka tillväxten i många år genom att politiken
läggs om för att nedbringa underskotten via höjda skatter och minskade utgifter. Detta kan
fungera bra statsfinansiellt, men risken har ökat att området kan komma att gå in i en ny re-
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cession. Krisen är akut i Grekland och Irland och till detta kan läggas att framför allt Portugal
men också Spanien kan stå i tur för internationella ekonomiska stödpaket.
En försvagning av Förenta staternas ekonomi skulle öka sannolikheten för en ny global recession. En ny nedgång skulle också vara mer svårhanterlig än den föregående. Det beror på att
vissa länder denna gång kommer i ekonomiskt obestånd och det är ett mer svårlöst problem
än den nyss genomgångna finansiella krisen. Vidare finns det i många länder inget finansiellt
utrymme för att stimulera ekonomin om en ny kris blommar ut. Dessutom är räntevapnet
förbrukat då räntenivån sänkts till en mycket låg nivå i många länder. Man kan inte bortse
från risken för en ny global ekonomisk nedgång – en risksituation som kommer att bestå
ännu ett bra tag. En ny nedgång skulle påtagligt komma att påverka den ekonomiska aktiviteten och arbetsmarknaden i Sverige.
Det finns även andra risker och dessa har ökat på grund av att G20-mötet i Seoul inte ledde
till de överenskommelser som stod på dagordningen. Ett problem är att valutorna i vissa tillväxtländer betraktas som undervärderade och att detta skulle kunna mötas med ökade tullar
på varor från dessa länder, vilket kan leda till ett handelskrig, något som i sin tur hämmar
tillväxten i världen. Risken för detta anses dock av olika bedömare som ganska liten. Det finns
också ett missnöje med den amerikanska centralbankens stimulanspolitik vilket förstärkt
andra valutor, bland annat yenen. Dessutom lånar Förenta staterna upp pengar billigt (i dollar) och har samtidigt fått god avkastning på sina investeringar i omvärlden.
De inhemska orosmolnen är få. De härrör framför allt från strukturella problem. Ett är givetvis att strukturarbetslösheten skulle vara större än beräknat vilket snabbare än väntat skulle
leda till brist på arbetskraft och tendenser till löneinflation. Ett långsiktigt strukturproblem är
hushållens kraftiga ökning av sina skulder som beräknas nå 180 procent av de disponibla
inkomsterna 2011. Det kan jämföras med 130 procent vid inledningen av den ekonomiska
krisen i början på 1990-talet. Denna upplåning har gått hand i hand med påtagligt ökade priser på småhus och lägenheter. Fortsätter denna utveckling ökar andelen hushåll som får ekonomiska problem när räntan ökar. För närvarande är räntebördan på hushållen små på grund
av ett mycket lågt ränteläge, men en tydlig ökning av räntenivån kan leda till ekonomiska
problem för utsatta hushåll. Det ökar risken för att priserna på småhus och lägenheter börjar
falla. Det vanliga är att en period av kraftigt ökad skuldsättning hos hushållen följs av en period av anpassning, men enligt vår bedömning är risken liten under horisonten för denna prognos.
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Försörjningsbalans, förändring i procent. Prognos för 2010-2012
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Efterfrågan på arbetskraft
Många indikationer på fortsatt ökad sysselsättning
Efterfrågan på arbetskraft består av två delar, sysselsättningen och antalet lediga platser. Det
finns en mängd indikatorer som används som underlag för att bedöma framtida sysselsättning. Den mest centrala för oss är Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och den har
indikerat en tydligt ökad efterfrågan på arbetskraft två undersökningar i följd. En annan källa
är exempelvis KI:s barometerindikator som visat en fortsatt ökad aktivitet i ekonomin och
utbredda rekryteringsplaner. Den indikatorn har förstärkts sedan inledningen av 2009 och
den höga aktivitet som den nu redovisar talar för en fortsatt stigande efterfrågan på arbetskraft. De löpande konjunkturbarometerundersökningarna har hittills i år redovisat att företagen planerar för att öka antalet anställda under de kommande tre månaderna. Uppgången är
här bred och omfattar nästan alla näringsgrenar. Vår bedömning för de olika näringsgrenarna
redovisas i kommande avsnitt.
Antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen är en annan god indikator för att
skatta framtida sysselsättningsutveckling. Antalet nyanmälda lediga platser börjande öka
under sommaren 2009 och sysselsättningen började öka vid slutet av året. Från nedanstående bild kan en rad tendenser slås fast. Antalet nyanmälda lediga platser på Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt, men ökningen har dämpats under hösten. Detta indikerar att sysselsättningsökningen kan komma att sakta in något under det kommande året. Bilden visar också
att antalet kvarstående lediga platser fortsatt att öka, vilket betyder att samtliga lediga platser
på Arbetsförmedlingen under en månad fortsatt att bli fler, det vill säga att vakanstiderna
stiger. Det betyder att matchningen mellan arbetssökande och lediga platser blivit något svårare. Det så kallade ”täthetsmåttet”30 har uppvisat stigande tal vilket indikerar att rekryteringsproblemen ökat. Fortfarande ligger dock täthetsmåttet på en låg nivå vilket betyder att
det fortfarande är ganska lätt att hitta arbetssökande till de lediga platserna. Denna utveckling stöds av Arbetsförmedlingens intervjuer av företag i privat näringsliv som visar att andelen arbetsställen som upplevt brist på arbetskraft ökat mellan våren och hösten 2010. Denna
problematik redovisas i avsnittet arbetsmarknadspolitiska utmaningar. En annan indikator
på efterfrågan på arbetskraft är varsel om uppsägning. Antalet varslade har minskat till en
förhållandevis låg nivå och även denna tendens signalerar en stigande sysselsättning. Vidare
visar de lägre varseltalen att risken för de fast anställda att bli arbetslösa minskat stadigt. Flödesstatistik från SCB visar att denna utveckling gäller för både fast och tillfälligt anställda.

30 Arbetslösa (inkluderat aktivitetsstödet) relaterat till samtliga lediga platser (kvarstående lediga platser från månaden innan plus
nyanmälda lediga platser under månaden).
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Lediga platser på Arbetsförmedlingen
samt arbetsmarknadens täthet
januari 1992 - oktober 2010
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God sysselsättningsökning
I oktober 2010 var det 123 000 fler sysselsatta än året innan i åldersgruppen 16-64 år. De
månadsvisa redovisningarna innehåller emellertid stora variationer i förändringen av sysselsättningen varför det kan vara klokt att söka vägledning i en säsongrensad och trendad tidsserie. En sådan serie visar att sysselsättningen började öka svagt under hösten 2009 och därefter har ökat undan för undan. Sysselsättningen har ökat med 80 000-85 000 personer31 och
det betyder att det tillkommer cirka 6 000 till 7 000 jobb varje månad. Detta kan jämföras
med att antalet jobb som förlorades under den finansiella krisen uppgick till närmare
130 000.32 Till ökningen av sysselsättningen bidrar en stark tillväxt av nystartsjobben. Dock
har sysselsättningens ökningstakt bromsat in något under hösten 2010. Det är ännu för tidigt
att slå fast om denna inbromsning är permanent, men även statistiken över lediga platser
indikerar en långsammare takt i sysselsättningsökningen framöver. Det är också värt att påpeka att sysselsättningsgraden är 1,7 procentenheter lägre än vid början av 2008, vilket motsvarar drygt 100 000 sysselsättningstillfällen.

31
32

Från oktober 2009 till oktober 2010, räknat i SCB:s summakonsistenta trendade tidsserie.
Avser perioden maj 2008 till oktober 2009, räknat i SCB:s summakonsistenta trendade tidsserie.
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Antalet personer i arbete har under ett flertal månader ökat tydligare än sysselsättningen.
Detta skedde dock inte under tredje kvartalet då sysselsättningen ökade relativt sett mera,
men under oktober ökade antalet personer i arbete återigen betydligt kraftigare än sysselsättningen. Till detta kan läggas att både kort och lång deltidssysselsättning minskat undan för
undan medan det skett en kraftig ökning av antalet heltidssysselsatta. Detta betyder att medelarbetstiden per sysselsatt ökar och till detta kan läggas ökat övertidsarbete, vilket visar att
antalet arbetade timmar ökar snabbare än sysselsättningen.

65 000 fler sysselsatta 2011
I år beräknas sysselsättningen komma att öka med 46 000 personer. Det kommer att uppstå
ett osedvanligt stort så kallad positivt överhäng från 2010 till 201133, vilket höjer sysselsättningen 2011 med cirka 35 000 personer. Med hänsyn till detta beräknas sysselsättningen
komma att öka med 65 000 personer mellan 2010 och 2011. För 2012 beräknas sysselsättningen komma att öka med 35 000 personer. Antalet arbetade timmar ökar snabbare än sysselsättningen 2010. Totala antalet arbetade timmar beräknas öka med 1,8 procent 201034,
med 2,3 procent 2011 och med 1,4 procent 2012.

Fast anställda ökar framöver
Sett till anställningsform är det tillfälligt anställda som har dragit upp sysselsättningen under
en stor del av 2010, vilket är vanligt i ett tidigt skede av en återhämtningsprocess på arbetsmarknaden. Under september och oktober har dock antalet fast anställda ökat påtagligt, även
om uppgången fortfarande var något snabbare för tillfälligt anställda. Ökningen av fast anställda beror främst på en ökad övergång från tillfälligt anställda till fast anställda men också
på att fler arbetslösa direkt påbörjat en fast anställning. Denna utveckling bedöms komma att
fortsätta under de kommande åren. När det gäller tillfälligt anställda är det framför allt provDen beräknas enligt följande: om sysselsättningsnivån från december 2010 är konstant under 2011, hur mycket förändras sysselsättningen då mellan åren? Skulle samma sysselsättningsnivå råda 2011 som i december 2010 så skulle sysselsättningen komma att
öka med cirka 35 000 personer.
34 Kalenderkorrigerat tal.
33
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anställningar som ökat medan antalet behovsanställda minskat påtagligt. Under sommaren
2010 var det också betydligt fler sysselsatta i feriearbete än sommaren 2009, vilket påverkat
ungdomarnas arbetsmarknad gynnsamt.
Antal anställda fördelat efter
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Männen står för sysselsättningsökningen
Förbättringen på arbetsmarknaden har gynnat männen mest. Drygt 70 procent av sysselsättningsökningen svarar männen för vilket sammanhänger med att uppsvinget i konjunkturen
främst skett i mansdominerade yrkesområden. Denna bild blir densamma om sysselsättningen i åldrarna 16-64 år relateras till befolkningen. Männens sysselsättningsgrad har ökat med
1,7 procentenheter sedan hösten 2009 och kvinnornas med 0,6 procentenheter sedan slutet
av 2009. Denna utveckling har lett till att skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad är större än på flera decennier, och den uppgår nu till 5 procentenheter. Under det
kommande året fortsätter männens arbetsmarknad att förstärkas medan kvinnornas bedöms
komma att gå trögare genom en svag utveckling inom den offentliga tjänstesektorn.
Sysselsättningsgrad för män och kvinnor
januari 1987-oktober 2010
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Sysselsättningen ökar mest för ungdomar
Sett till olika åldrar har sysselsättningsgraden ökat för samtliga åldersgrupper med undantag
för åldrarna 55-59 år där en svag minskning skett. Störst ökning har skett för ungdomar i
åldrarna 20-24 år. Sedan slutet av 2009 har sysselsättningsgraden för dessa unga ökat med
drygt 2 procentenheter. För unga män har sysselsättningsgraden ökat med 3 procentenheter
medan motsvarande ökning för unga kvinnor är lite över 1 procentenhet. Dessutom har unga
kvinnors sysselsättningsgrad försvagats något under de senaste månaderna. Lite överraskande har åldrarna 60-64 år fått en stark ökning av sysselsättningsgraden. Under det kommande
året talar mycket för att åldrarna 20-34 år kommer att gynnas mest av den ökade efterfrågan
på arbetskraft eftersom deras arbetsmarknad brukar förbättras mest när arbetsmarknaden
förstärks. Dock väntas även övriga åldersgrupper få en positiv sysselsättningsutveckling under det kommande året.

God sysselsättning för långtidsutbildade
När det gäller utbildningsgrupper har sysselsättningsgraden förstärkts under andra och tredje
kvartalet 2010 främst för gymnasieutbildade medan förändringarna varit förhållandevis små
för förgymnasialt och eftergymnasialt utbildade. Bakom dessa tal ligger dock några centrala
faktorer. För det första var det enbart förgymnasialt och gymnasialt utbildade som drabbades
av den kraftiga sysselsättningsnedgången under den finansiella krisen. För det andra var antalet sysselsatta med enbart förgymnasial utbildning lägre än året innan under de tre första
kvartalen 2010, även om nedgången i det närmaste har planat ut under tredje kvartalet. För
det tredje har antalet sysselsatta med lång högskoleutbildning uppvisat en snabbare ökningstakt än antalet sysselsatta på övriga utbildningsnivåer. Att sysselsättningsgraden inte ökat
nämnvärt för dem med lång eftergymnasial utbildning sammanhänger med en snabb befolkningstillväxt. Det motsatta gäller förgymnasialt utbildade. Deras nedgång av sysselsättningsgraden har inte blivit så stor, på grund av en stadigt minskad befolkning i denna grupp.
Beräknat som genomsnitt för årets tre första kvartal ökade befolkningen i åldern 16-64 år för
dem med lång eftergymnasial utbildning med närmare 60 000 personer, gymnasialt utbildade ökade endast marginellt och de förgymnasialt utbildade minskade med drygt 30 000 personer. Bakom dessa förändringar står ökningen av antalet utrikesfödda och att många svenskfödda lämnar arbetsmarknaden för pension. Under de kommande åren ökar jobben i god takt
för både gymnasialt och eftergymnasialt utbildade medan förbättringen för dem med enbart
förgymnasial utbildning endast förutses bli marginell.

Utrikesfödda ökar i befolkningen
Antalet sysselsatta svenskfödda och utrikesfödda har ökat i god takt under andra och tredje
kvartalet, men procentuellt sett har sysselsättningsökningen varit snabbare för utrikesfödda i
allmänhet och utomeuropeiskt födda i synnerhet. Trots detta stiger sysselsättningsgraden för
svenskfödda medan den försvagas för utrikesfödda i allmänhet och för utomeuropeiskt födda
i synnerhet. Sysselsättningsgraden viker dessutom för samtliga åldrar hos utrikesfödda undantaget de äldsta (55-64 år). Bakom detta ligger en påtaglig förändring av befolkningssammansättningen. Antalet svenskfödda i åldern 16-64 år har endast förändrats marginellt under
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årets tre första kvartal jämfört med året innan medan antalet utrikesfödda ökat med drygt
40 000 personer varav lejonparten av ökningen bestod av utomeuropeiskt födda.
Samtidigt ser utvecklingen mycket olika ut mellan inrikes och utrikesfödda kvinnor. Sysselsättningen är utomordentlig svag för utomeuropeiskt födda kvinnor. Andelen sysselsatta i
åldern 16-64 år som andel av deras befolkning uppgick till endast 50 procent tredje kvartalet
2010, vilket kan jämföras med 52,3 procent för ett år sedan. Motsvarande tal för svenskfödda
kvinnor är 76,1 procent respektive 75 procent. Det är således utrikesfödda kvinnor i allmänhet
och utomeuropeiskt födda kvinnor i synnerhet som ligger bakom det ökande gapet mellan
kvinnors och mäns sysselsättningsgrad.
Antal sysselsatta respektive sysselsättningsgrad
för utomeuropeiskt födda
kv 2 2005 - kv 3 2010
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Källa: SCB

Också när det gäller utbildningsbakgrund föreligger intressanta skillnader mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Hela nedgången av antalet sysselsatta förgymnasialt utbildade svarade
svenskfödda för medan sysselsättningen för utomeuropeiskt födda ökade något. Sysselsättningsgraden för förgymnasialt utbildade minskade för både svenskfödda och utrikesfödda,
och den uppgick tredje kvartalet 2010 till knappt 50 procent för svenskfödda, knappt 40 procent för utrikesfödda och knappt 35 procent för utomeuropeiskt födda, vilket illustrerar att
personer med kort utbildning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett födelseland. Under tredje kvartalet ökade antalet sysselsatta gymnasieutbildade, och för hela ökningen svarade svenskfödda. Sysselsättningsgraden minskade därmed påtagligt för utrikesfödda, dock skedde en ökning för europeiskt födda. När det gäller befolkningen med gymnasieutbildning blev sysselsättningen i det närmaste oförändrad för svenskfödda men ökade
svagt för utomeuropeiskt födda. Bland högskoleutbildade med kort eftergymnasial utbildning
har det skett en tydlig ökning för svenskfödda medan antalet sysselsatta minskat för utrikesfödda. Både för svenskfödda och, i synnerhet, för utrikesfödda inom Europa har sysselsättningen ökat påtagligt bland dem med lång högskoleutbildning. Sysselsättningsgraden är
mycket hög för svenskfödda, drygt 90 procent under tredje kvartalet 2010. Det kan jämföras
med cirka 70 procent för utomeuropeisktfödda.
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Det mesta talar för att sysselsättningen fortsätter att öka mera för svenskfödda, men i takt
med att tillgången på arbetskraft minskar inom vissa yrken ökar möjligheten för utrikesfödda
att kunna etablera sig på arbetsmarknaden under åren 2011 och 2012.

Fördjupningsruta
Nystartsjobb
Nystartsjobb är en typ av subventionerad anställning, inrättad i januari 2007, som riktar sig
till personer som under en längre tid35 varit borta från arbetslivet. Det kan röra sig om personer som en längre tid varit anmälda på Arbetsförmedlingen som arbetslösa, deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program, fått försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, varit sjukskrivna med
sjukpenning, erhållit rehabiliteringsersättning, alternativt sjuk- eller aktivitetsersättning, eller
varit anställda på Samhall. Även vissa andra grupper kan få tillgång till nystartsjobb, till exempel personer som invandrat till Sverige för högst tre år sedan. Normalt får arbetsgivaren
ekonomiskt stöd under lika lång tid som den arbetssökande varit utanför arbetslivet, eller för
personer över 55 år dubbelt så länge.36 Anställningarna kan ske hos privata arbetsgivare samt
offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet.
Det finns också så kallade särskilda nystartsjobb, som riktar sig till sjukskrivna ungdomar.
Dessa innebär en något högre subvention än vanliga nystartsjobb har, och varaktigheten kan
uppgå till högst fem år. Under 2008 och 2009 fanns dessutom nystartsjobb för deltidsarbetslösa, men denna typ av nystartsjobb är numera nedlagd.

Vilka grupper söker sig till nystartsjobben?
Antalet personer i nystartsjobb har ökat kontinuerligt, frånsett en viss svacka under främst
vintern 2008/2009. I slutet av oktober 2010 uppgick antalet till 40 000, varav 1 000 räknades som särskilda nystartsjobb. Som genomsnitt för 2010 beräknas antalet nystartsjobb till
33 000. Antalet nystartsjobb väntas öka ytterligare under 2011 och 2012, då de beräknas till
44 000 respektive 49 000. Det är fler män än kvinnor som har nystartsjobb, och skillnaden
har ökat något den senaste tiden. Hösten 2010 utgjorde männens andel 64 procent. De olika
åldersgrupperna var antalsmässigt tämligen jämnt representerade, med bland annat 4 000
ungdomar i åldern 20-24 år och 8 000 personer i åldern 55-64 år. I förhållande till arbetslöshetstalen innebär dock detta en överrepresentation för de äldre och en underrepresentation
för de unga.

35 Minst sex månader för personer mellan 20 och 25 år, tolv månader för personer mellan 26 och 54 år och sex månader för personer som fyllt 55 år.
36 Maximal tid med stöd för ovannämnda åldersgrupper är dock ett, fem respektive tio år. För personer mellan 20 och 25 år lämnas
ett stöd som motsvarar normal arbetsgivaravgift, för personer som fyllt 26 år dubbelt så mycket.
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Antal kvarstående deltagare i nystartsjobb
januari 2007 - oktober 2010
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En förhållandevis stor grupp av deltagarna utgörs av personer som saknar gymnasiekompetens. I oktober 2010 utgjorde dessa 27 procent av nystartsjobbarna, jämfört med 18 procent
bland dem som genomgått lång högskola – detta trots att proportionerna i befolkningen är
ungefär de omvända. Den största gruppen – både befolkningsmässigt och som andel av deltagarna i nystartsjobb – är emellertid de som har gymnasiekompetens som högsta utbildningsmerit, men även dessa är något överrepresenterade bland personerna med nystartsjobb.
De utlandsfödda är tydligt överrepresenterade. I oktober 2010 var 34 procent av dem utomnordiskt födda, och av dessa kom hela två tredjedelar – 23 procent av samtliga nystartsjobbare – från utomeuropiska länder. Detta kan jämföras med de utomeuropeiskt födda i hela befolkningen (16-64 år), som uppgick till drygt 8 procent. För de utomeuropeiskt födda innebär
detta en markant ökning, inte bara i antal utan också andelsmässigt, från en nivå på cirka 17
procent under 2007. En jämförelsevis hög andel av de utomeuropeiskt födda i nystartsjobben
– 25 procent – hade en lång högskoleutbildning bakom sig, medan motsvarande andel för de
svenskfödda uppgick till 16 procent.
En annan grupp med förhållandevis högt deltagande är de funktionsnedsatta med nedsatt
arbetsförmåga. För dessa låg andelen på 17 procent i oktober 2010. Detta innebär dock en
betydande nedgång på ett år, eftersom nivån ett år tidigare uppgick till 24 procent. Det kan
vidare noteras att sammanlagt endast cirka 200 personer under 2010 övergått från programmet Arbetslivsintroduktion till nystartsjobb.
Ett nystartsjobb kan avse både visstids-, prov- och tillsvidareanställning. Den genomsnittliga
tiden i nystartsjobb har successivt ökat i takt med tidsavståndet från jobbens införande 2007,
och den uppgick 2009 till 283 dagar.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

47

Antal i nystartsjobb per 100 arbetslösa
kv 3 2010
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Vägen in till nystartsjobb
Eftersom insatsen nystartsjobb tillgrips endast för personer med stora arbetsmarknadsproblem är det naturligt att de flesta som påbörjar dessa anställningar kommer från arbetslöshet
eller olika arbetsmarknadspolitiska program. Av de knappt 4 000 personer som i oktober
2010 påbörjade nystartsjobb kom sålunda en tredjedel från öppen arbetslöshet och drygt en
tredjedel från Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar. Vidare kom 15
procent från övriga arbetsmarknadsprogram. 7 procent kom från anställningsstöden (Särskilt
anställningsstöd och Instegsjobb). 4 procent hade haft något arbete utan stöd före övergången
till nystartsjobb, och drygt 1 procent hade haft anställning med lönebidrag.

Vägen ut från nystartsjobb
Av dem som lämnade nystartsjobb första halvåret 2010 hade efter 90 dagar 32 procent fått
arbete utan stöd (med eller utan avaktualisering från Arbetsförmedlingen). 39 procent var
arbetslösa och ytterligare 28 procent saknade arbete (programdeltagare eller förhindrade att
ta arbete), alltså var två tredjedelar fortfarande inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknade
arbete.
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Näringsgrenar
Inledning
Den privata tjänstesektorn fortsätter att vara motorn i sysselsättningstillväxten. Under 2010
bedöms sektorn växa med 32 000 jobb följt av ytterligare 46 000 under 2011. Även byggnadsverksamheten visar en påtaglig jobbtillväxt. I år och nästa år ökar sysselsättningen i byggsektorn med 10 000 respektive 8 000 personer. Inom området offentliga tjänster väntas ett tillskott av 13 000 sysselsatta under 2010 medan nästa års tillväxt bedöms till 7 000 personer.
Inom industrin minskar jobben med 8 000 i år medan sysselsättningen stiger med knappt
5 000 under nästa år. För jord- och skogbruk bedöms sysselsättningen vara i stort sett oförändrad under såväl 2010 som 2011. Sammantaget innebär detta en sysselsättningsökning
med 46 000 personer under 2010 följt av 65 000 under 2011.
Sysselsättningsförändring 2010-2011
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Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

En jämförelse av den relativa sysselsättningsutvecklingen för de olika näringsgrenarna visar
att jobbtillväxten såväl i år som under 2011 bedöms bli starkast inom byggsektorn följt av
privata tjänster. Utvecklingen för de olika näringsgrenarna redovisas utförligt i följande avsnitt.
Sysselsatta, tusental respektive årlig procentuell förändring

Näringsgren

2009

2010

2011

83

-1,2

1,2

Industri

602

-1,3

0,5

Byggverksamhet

289

3,5

2,7

1 980

1,6

2,3

1 374

0,9

0,5

4 381

1,0

1,5

Jord- och skogsbruk

Privata tjänster
Offentliga tjänster
Totalt

Tabellen innehåller avrundade värden. I totalen ingår även de sysselsatta vars näringsgren saknas.
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

50

Rekryteringsproblemen börjar växa
I och med den stigande efterfrågan på arbetskraft börjar nu brist på arbetskraft att visa sig på
en del håll. För den privata sektorns del syntes en viss uppgång redan i vårens intervjuundersökning, och i höst har tendensen förstärkts något. I höstens undersökning uppgav 19 procent
av arbetsställena i näringslivet att de stött på rekryteringsproblem, jämfört med 15 procent i
vårens och 13 procent i förra höstens undersökning. Uppgången är starkast inom byggnadsverksamheten, verkstadsindustrin och området information och kommunikation. Bristen är
fortfarande avsevärt lägre än under den senaste högkonjunkturen, men den kommer att stiga
gradvis under prognosperioden.
Rekryteringsproblemen stiger även i den offentliga sektorn. I höstens intervjuundersökning
angav 30 procent av de offentliga arbetsgivarna brist på arbetskraft, jämfört med 24 procent i
de två föregående undersökningarna. Särskilt tydlig är uppgången inom utbildningsområdet.
Endast inom delar av landstingens hälso- och sjukvård har rekryteringsproblemen dämpats
något, dock på en mycket hög nivå. Också inom de offentliga verksamheterna kan man förutse en viss uppgång av bristtalen de kommande åren, bland annat på grund av stora pensionsavgångar.
Andel arbetsställen som upplevde arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar under det senaste
halvåret inom privat sektor. Arbetsställen med minst 5 anställda
Våren
2007

Hösten
2007

Våren
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2008

Våren
2009
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2009

Våren
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2010
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50

51

42

33

17

16

21

31

Industri

34

39

37

32

15

10

11

18

42

48

46

40

15

11

11

22
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22
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20
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9

7

10

13

Transport

32

39

30

27

14

14

14
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28

33

30

27

17

14

15

21

38

39

37

38

24

17

20

28

företagstjänster

33

37

36

32

20

18

21

21

Totalt

32

35

32

28

15

13

15

19

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

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

51

Andel verksamhetsområden som upplevde arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar under det
senaste halvåret inom kommuner, landsting och stat
Våren
2007

Hösten
2007

Våren
2008

Hösten
2008

Våren
2009

Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Barnomsorg

49

45

49

43

29

28

24

31

Grundskola

32

32

32

40

32

31

26

37

Gymnasieskola

32

42

36

41

25

28

20

38

Vuxenutbildning

10

11

13

11

9

12

8

15

Vård och omsorg

31

32

35

29

17

18

19

23

Övrig kommunal verksamhet

22

29

33

30

19

14

17

24

Lasarett och slutenvård

87

84

89

90

87

85

85

89

Primärvård

72

91

85

94

93

96

94

88

Tandvård

63

80

63

50

72

70

78

68

Övrig landstingsverksamhet

17

24

26

23

16

11

17

14

Statlig verksamhet

25

26

23

27

19

17

22

25

Totalt

31

34

35

34

25

24

24

30

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.
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Jord- och skogsbruk
Konjunkturen har förstärkts betydligt
Konjunkturen för jordbruket försämrades år 2009 efter två goda år. Priser och lönsamhet föll
då överlag bland jordbrukets produkter. År 2010 har utvecklingen vänt i positiv riktning inom
de flesta delarna av jordbruket. Kostnadsnivån har sänkts och lönsamheten ökar. Mjölkbönderna har kunnat se stigande priser under året vilket betyder en behövlig återhämtning efter
ett svagt 2009. Den inhemska nötköttsproduktionen uppvisar stigande priser även om det
sker fluktuationer på världsmarknaden. Inom grisköttsproduktionen ser läget mest bekymmersamt ut. Priset på griskött har inte ökat vare sig kortsiktigt eller långsiktigt, samtidigt som
kostnaderna stigit, vilket påverkat lönsamheten betydligt. Dessutom tillkommer nya regler
2013 som ställer större krav på grisproducenterna, vilket befaras leda till färre yrkesverksamma inom området. Spannmålspriserna har höjts betydligt under året genom sämre skördar i delar av världen. Lönsamheten har därmed förbättrats och det finns en ökad tillförsikt
inom området.
Skogskonjunkturen är stark. Näringen återhämtade sig snabbt efter svackan år 2009. Priserna på skogsråvara, sågtimmer och massaved, har under året stigit till rekordhöga nivåer. Sannolikt kommer priserna att ligga kvar på nuvarande nivåer året ut men sedan talar en del för
att priserna sjunker, bland annat till följd av kraftigt minskade utförselavgifter på timmer från
Ryssland. Brist på sågtimmer och höga priser har försämrat situationen för sågverken. Kapaciteten inom sågverksnäringen har byggts ut i södra Sverige och konkurrensen har hårdnat
betydligt, vilket även påverkats av att produktionen tagit fart i konkurrentländer. Näringen
behöver öka sin försäljning utanför Europa eftersom de europeiska marknaderna knappast
kommer att växa nämnvärt. När det gäller massaveden talar en hel del för sjunkande priser
genom en starkare krona och osäker i konjunktur i flera länder, men samtidigt är den globala
lagerhållningen på massa förhållandevis låg, vilket åtminstone kortsiktigt håller uppe marknadspriserna.

Sysselsättningen vänder upp
Antalet sysselsatta inom areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske med mera) har minskat
under det senaste året. Visat enligt SCB:s arbetskraftsundersökning bedöms sysselsättningen
sjunka med cirka 1 000 personer år 2010, vilket är en lika stor nedgång som under år 2009.
För år 2011 bedöms dock antalet sysselsatta komma att öka mot bakgrund av det förbättrade
konjunkturläget. Vår samlade bedömning är att sysselsättningen inom de areella näringarna
ökar med 1 000 personer under året. Sysselsättningsläget varierar väsentligt över årstiderna.
Under sommarsäsongen är aktiviteten inom dessa näringar hög. Inom skogsbruket sker då
bland annat skogsplantering och röjning. Under sommarhalvåret kan det därför uppstå brist
på arbetskraft inom landet. Näringarna har en hög medelålder bland de yrkesverksamma och
den långsiktiga trenden är att nästan 2 000 personer lämnar dessa näringar varje år av åldersskäl. Därför är det viktigt att det sker en påfyllnad av yngre yrkesverksamma. Ett problem
är att det i många fall handlar om att starta upp som egenföretagare vilket kräver stora kapitalinsatser.
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Industrin
Stark branschutveckling
Industrin är nu inne i en positiv utvecklingsfas. Orderingången har fortsatt att gå bra, både
från hemmamarknaden och från exportmarknaden. Företagen är också mycket nöjda med
orderläget. Industriproduktionen fortsätter att öka, och under de tre första kvartalen i år ligger den kalenderkorrigerat 7,9 procent högre än under motsvarande period i fjol.37 Industrins
konfidensindikator pekar uppåt, och nivån ligger nu långt över det historiska genomsnittet.38
Också inköpschefsindex visar på en stark utveckling. Starkast är uppgången inom motorfordonsindustrin samt stål- och metallverken, två industrigrenar som drabbades särskilt kraftigt
av det stora efterfrågebortfallet under 2008 och 2009. Även pappers- och massaindustrin går
bra, med stark orderingång och hög belastning på produktionskapaciteten. Eftersom allt fler
företag redovisar stigande kapacitetsutnyttjande har även industriinvesteringarna börjat vända uppåt i år, efter det stora raset under 2009. Den positiva utvecklingen inom industrin
styrks av bland annat av höstens SCB-undersökning Snabbindikator på konjunkturen, där
flertalet av de stora industriföretagen uppger att konjunkturläget förbättrats påtagligt sedan i
våras. Det bör emellertid betonas att orderingång och produktion i större delen av industrin
fortfarande ligger avsevärt lägre än toppnivåerna från början av 2008.
Inköpschefsindex inom industrin
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I huvudsak positiva framtidsutsikter
Den goda utvecklingen inom industrin väntas fortsätta under prognosperioden, om än i något
långsammare takt. Sverige är ett mycket exportberoende land, och det finns flera länder i
Europa där framtidsutsikterna är osäkra eller rentav pessimistiska. Till detta kommer en viss
osäkerhet om USA-ekonomins framtid. Å andra sidan finns flera för Sverige viktiga exportmarknader som just nu går starkt, bland annat Tyskland och de nordiska länderna. Dessutom
gynnas den hemmamarknadsorienterade industrin och dess underleverantörer av en allt
37
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Enligt SCB:s industriproduktionsindex.
Enligt KI:s konjunkturbarometer i november.
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starkare framtidstro hos hushållen. Enligt KI är förväntningarna på ökad efterfrågan just nu
stora hos bland annat delar av den för svensk ekonomi så viktiga investeringsvaruindustrin –
främst metallvaru- och maskinindustri – som ju normalt kommer in i bilden först sedan en
konjunkturuppgång tagit fart på allvar. Däremot förutses en svag utveckling för sågverken.
Allt som allt beräknas en volymförstärkning för svensk industriproduktion under 2010 med
12,7 procent.39 Under 2011 stannar ökningen vid 5,8 procent, trots ett stort överhäng från
2010. Industriinvesteringarna förväntas 2011 sammantaget öka med cirka 12 procent, efter en
beräknad minskning 2010 med 5 procent.40
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Optimism i Arbetsförmedlingens enkäter
Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2010 är krisen inom industrin nu
definitivt överstånden. 56 procent av de 1 700 intervjuade arbetsställena har upplevt en stigande efterfrågan på deras produkter det senaste halvåret, och bara 9 procent redovisar en
nedgång. Nettotalet för industrin blev alltså 47. Utfallet blev därmed marginellt sämre än
förutsägelsen från våren 2010, då nettotalet bedömdes till 51. För de kommande sex månaderna är nettotalet 41 och för de därnäst följande sex månaderna 49. De högsta talen redovisas genomgående för verkstadsindustrin. Sålunda redovisar elapparater och motorfordon
nettotal på över 60 för de kommande sex månaderna, medan papper, kemikalier och trävaror
ligger under 30. Detta gäller i synnerhet den historiska statistiken, vilket understryker det
faktum att verkstadsindustrin brukar påverkas redan i ett tidigt skede av en konjunkturcykel.
Trots de höga förväntningarna hos arbetsgivarna i höstens undersökning innebär nivåerna en
mindre nedgång jämfört med dem i vårundersökningen, vilket kan sammanhänga med en
viss osäkerhet om den internationella konjunkturens fortsatta utveckling.

39
40

Enligt SCB.
Enligt SCB:s investeringsenkät, november 2010.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

55

Utvecklingen av efterfrågan på företagens varor
och tjänster kommande 6 månaderna inom industrin
Utvinning, energi och miljö
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
av arbetsställen med minst 5 anställda

Sysselsättningsraset har stannat upp
I och med det förbättrade efterfrågeläget inom industrin har arbetsmarknaden efter hand
börjat vända till det bättre. Sålunda upphörde antalet sysselsatta att minska kring årsskiftet
2009/2010, och har därefter ökat. Sedan början av året har sysselsättningen ökat till
605 000. Det är verkstadsindustrin som svarar för huvuddelen av sysselsättningsökningen
under 2010. Framför allt har en kraftig ökning skett inom stål- och metallvarutillverkningen.
Tydliga uppgångar har det senaste året inträffat även inom träindustrin samt gummi- och
plastindustrin. Däremot är trenden fortfarande starkt nedåtriktad inom bland annat kemiindustrin.41
Industrisysselsättningen har dock minskat trendmässigt sedan mitten av 1960-talet, trots i
stort sett kontinuerligt växande industriproduktion. Denna utveckling gäller exempelvis även
en så pass expansiv gren som elektronikindustrin. Sedan millennieskiftet har antalet sysselsatta inom hela industrin minskat med närmare 200 000 personer, varav ungefär hälften
inom verkstadsindustrin. Detta beror på fortgående produktivitetsförbättringar inom branschen, som i allmänhet varit större än produktionstillväxten. Mellan 2008 och 2009 sjönk
visserligen industrins produktivitet med 7,3 procent, men samtidigt minskade industriproduktionen med hela 18 procent, något som alltså i stor utsträckning gick ut över sysselsättningen.

Den lediga personalkapaciteten krymper
Den minskning av produktiviteten inom industrin som noterats både 2008 och 2009 innebär
att kapacitetsutnyttjandet för de anställda sjönk markant. Till detta bidrog också nedskärningar av arbetstiderna på många företag. Detta har i viss mån begränsat nyanställningsbehoven i den nuvarande konjunkturuppgången. Kapacitetsutnyttjandet stiger emellertid nu
åter snabbt. I höstens intervjuundersökning uppgav 69 procent av de tillfrågade arbetsställena att de måste utöka personalstyrkan om produktionen växer med 10 procent. Detta är 7
41

Uppgifterna från enskilda industrigrenar är hämtade från Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik.
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procentenheter mer än i vårens och 12 procentenheter mer än i förra höstens undersökning.
Kapacitetsutnyttjandet på personal är nu något högre inom verkstadsindustrin än inom övrig
tillverkning, till skillnad mot förhållandet i de närmast föregående undersökningarna. Särskilt
hög är nivån inom motorfordonsindustrin, 86 procent.
Andel arbetsställen inom industrin som måste
nyrekrytera vid 10 procent produktionsökning
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
av arbetsställen med minst 5 anställda

Knappt 5 000 fler sysselsatta nästa år
Den växande efterfrågan och det stigande utnyttjandet av personalkapaciteten medför ökande
benägenhet hos arbetsgivarna att efterfråga ny personal. Detta bekräftas också av Arbetsförmedlingens platsregister, som visar att antalet lediga platser inom industrin mellan perioden
augusti-oktober 2009 och motsvarande period 2010 fördubblats, till 6 000 platser. En annan
indikator på det förbättrade tillståndet inom industrin är det minskande antalet varsel. Här
märktes en avsevärd nedgång redan under sommaren och hösten 2009, och varselvolymen
gick därvid ned från 31 000 till 5 000 mellan fjolårets och årets första fyra månader. Allt detta
pekar mot en tydlig vändning uppåt för sysselsättningen, efter årets nedgång som vi uppskattar till 8 000 personer. För 2011 förutses nivån öka med närmare 5 000 personer.
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Varsel inom industrin
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Ökningen sker i de mindre företagen
Enligt Arbetsförmedlingens höstundersökning – som förutser en påtaglig tillväxt av antalet
industrisysselsatta de kommande två åren – väntas den största delen av sysselsättningsökningen tillfalla de mindre företagen, medan storföretagen knappast får någon ökning alls.
Undersökningen visar också på vissa skillnader mellan olika industrigrenar. Resultaten pekar
bland annat på en sysselsättningsuppgång för motorfordonstillverkningen och en nedgång för
läkemedelsindustrin.
Ett annat resultat av undersökningen är att andelen inhyrd personal av samtliga industrisysselsatta har ökat kraftigt det senaste året. Antalet inhyrda sysselsatta har därmed gått upp
med över 50 procent på ett år. Industrin svarar därmed för 50 procent av all inhyrd personal
inom privata näringslivet, mot 42 procent för ett år sedan. Ökningen inom resten av näringslivet uppgick till i genomsnitt 11 procent, och i transportsektorn – som ökat näst mest – till 21
procent. Det är framför allt de stora företagen som hyr in arbetskraft. Enligt undersökningen
var 41 procent av den av industrin inhyrda personalen sysselsatt i något företag med minst
500 anställda. Uppgången av antalet inhyrda sysselsatta är naturlig i ett osäkert konjunkturläge, då nyanställningar kan vara riskabla att genomföra. Det närmaste året väntas arbetsgivarna dock i högre grad tillgripa traditionella anställningar, varvid antalet inhyrda medarbetare åter går ned något.

Arbetskraftsbristen börjar ta fart
En följd av den stigande efterfrågan på arbetskraft inom industrin är att rekryteringsproblemen har ökat. I den senaste intervjuundersökningen uppgav 20 procent av de tillfrågade arbetsställena att de upplevt brist på arbetskraft, jämfört med endast 11 procent i föregående
undersökning. Nivån är dock fortfarande låg, och berör i första hand vissa yrken inom verkstadsindustrin. Det kan här röra sig om både ingenjörer och specialistutbildade verkstadsarbetare. I övrigt finns det fortfarande gott om arbetslösa industriarbetare, vars kompetens
emellertid inte alltid motsvarar arbetsgivarnas behov.
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Även enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förekommer en viss brist på arbetskraft inom främst insatsvaru- och investeringsindustrin. Den är något större för teknisk tjänstemannapersonal än för yrkesarbetare. Bristen utgör dock för närvarande i allmänhet inget
påtagligt hinder för företagens produktion.
Under 2011 och 2012 väntas industriföretagens rekryteringsproblem emellertid växa, och de
kan inom vissa yrken efter hand bli mycket besvärande. Detta beror dels på den stora generationsväxling på arbetsmarknaden som nu inletts42, dels på stigande kompetenskrav och alltför
låga utbildningsvolymer inom ett flertal yrken. Generationsväxlingens negativa effekter
kommer att först drabba de yrken som i dag kännetecknas av hög medelålder, exempelvis
högskoleingenjörer.

42

Se vidare Arbetsförmedlingens rapport Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i ett regionalt perspektiv.
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Byggnadsverksamhet
Stark konjunkturåterhämtning
Byggkonjunkturen visar på en stark och relativt snabb återhämtning. Efterfrågan har ökat och
byggandet börjat ta fart. Resultaten från Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning
visar att företagen är fortsatt optimistiska om efterfrågeutvecklingen det närmaste året. Sysselsättningen inom branschen har ökat påtagligt och var i oktober tillbaka på den nivå som
rådde innan krisen. Arbetsgivarna räknar även med en fortsatt ökning av antalet anställda det
kommande året. Men himlen är inte molnfri. Arbetsgivarna signalerar ökad brist på arbetskraft och de stora rekryteringsbehoven innebär att svårigheterna att hitta personer med efterfrågad kompetens kommer att fortsätta att tillta. Bristen på nyckelkompetens riskerar att
fungera tillväxthämmande för branschen. Samtidigt finns det arbetssökande inom branschen
som har svårt att få jobb. Det rör sig framför allt om den stora grupp lärlingar som söker anställning för att uppnå yrkesbevis, men även om personer i garantierna.
Efterfrågan på företagens varor och tjänster inom
byggnadsverksamheten, förväntan på 6-12 månaders sikt
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Bostadsinvesteringarna ökar kraftigt
Byggnadsindustrin brukar haka på något senare i en konjunkturuppgång, men låga räntor och
statliga stimulanser tillsammans med optimistiska och köpstarka hushåll har skapat förutsättningar för en snabb återhämtning. Detta syns också tydligt på bostadsinvesteringarna som
vänt uppåt kraftigt, efter sitt väldiga ras under 2009. Det är i synnerhet ombyggnadsinvesteringar som ligger bakom uppgången i år, men också påbörjandet av nya bostäder har ökat
starkt, en utveckling som bedöms hålla i sig även nästa år. Faktorer som talar för detta är en
fortsatt relativt låg räntenivå och höga priser på andrahandsmarknaden. Det finns dessutom
ett stort underliggande behov av nybyggnation av bostäder. Också ombyggnadsinvesteringarna väntas fortsätta att gå starkt nästa år, även om ökningstakten avtar betydligt, då effekten
av de förändrade reglerna kring utbetalning av ROT-bidragen klingar av. Bostadsinvesteringarna fortsätter således vara den främsta drivkraften bakom konjunkturåterhämtningen inom
branschen.
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Förutom bostadssidan finns det flera stora, offentliga infrastrukturprojekt och andra lokaloch anläggningsprojekt – i synnerhet i storstäderna – som bidrar till att hålla uppe efterfrågan på arbetskraft inom branschen under 2011. Exempel på stora satsningar är Citybanan och
Norra Länken, Karolinska sjukhuset samt de dubbla arenabyggena i Stockholm med omnejd,
liksom forskningsanläggningen ESS och MaxIV i Lund. Bruttoinvesteringarna i anläggningar
och övriga byggnader har i övrigt fortsatt att utvecklas relativt svagt under 2010 och där bedöms investeringstillväxten bli rätt måttlig nästa år.

Splittrad bild av utvecklingen på arbetsmarknaden
Utvecklingen på byggarbetsmarknaden förvånar och förbryllar. Eller åtminstone statistiken
över densamma! Det första som konfunderar är att sysselsättningen vände upp oväntat tidigt.
Redan vid inledningen av konjunkturåterhämtningen, under hösten 2009 – i ett läge då arbetsgivarna uppgav att de övervintrade personal och hade gott om ledig personalkapacitet –
började antalet sysselsatta peka uppåt i SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU). Sysselsättningsuppgången har också varit förvånansvärt stark. Byggnadsindustrin är den bransch som
visat på kraftigast sysselsättningsökning, enligt ovan nämnda källa, fram tills nu – hösten
2010 – då en tydlig utplaning syns. Detta bekräftas också av statistiken över nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen, som fungerar som indikator över den kommande sysselsättningsutvecklingen. Därmed går sysselsättningsutvecklingen stick i stäv mot konjunkturutvecklingen. Sannolikt har emellertid förändringar i reglerna för ROT-avdraget, som infördes efter halvårsskiftet 2009, haft en tillfälligt stimulerande effekt på AKU-statistiken under
året, en effekt som nu avklingat. Denna effekt har troligen medfört att både styrkan i sysselsättningsuppgången och avmattningen i densamma blivit överdriven i statistiken. Detta resonemang styrks av att SCB:s Kortperiodiska Sysselsättningsstatistik (KS) visar en betydligt mer
modest uppgång av antalet anställda, men att ökningstakten tilltagit under loppet av 2010.
En utplaning av sysselsättningsutvecklingen förefaller föga sannolik sett till konjunkturläget,
där byggandet väntas ta alltmer fart samtidigt som kapacitetsutnyttjandet av personal är mer
ansträngt än förut, vilket talar för att antalet anställda kommer att fortsätta öka. Arbetsgivarna gör också följaktligen själva bedömningen att de kommer att utöka personalstyrkan framöver.43 Vår bedömning är att antalet sysselsatta ökar med 10 000 personer i år och med 8 000
år 2011.

Ökad arbetskraftsbrist samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög
I takt med att rekryteringarna tilltagit ökar också rekryteringsproblemen inom branschen. 31
procent av byggarbetsgivarna i höstens intervjuundersökning uppger att de upplevt brist på
arbetskraft vid rekrytering, jämfört med 20 procent våren 2010 och 16 procent hösten 2009.
Detta är i samklang med Konjunkturinstitutets barometerundersökningar, där vart tredje
byggföretagen i undersökningen från november 2010 uppgav arbetskraftsbrist som det främsta hindret för expansion. Byggnadsindustrin är därmed den bransch som uppvisar högst och
snabbast stigande bristtal, något som vi varnade för redan i vårens prognos. Bristen ligger
emellertid fortfarande under det historiska genomsnittet inom branschen, men kommer med
43

Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, liksom Konjunkturinstitutets senaste barometerundersökningar.
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största sannolikhet att stiga ytterligare det kommande året. För att Arbetsförmedlingen ska
kunna underlätta matchningen är det viktigt att de lediga jobben anmäls till förmedlingen,
något som företagen inom byggnadsverksamheten tidigare inte gjort i särskilt stor utsträckning.
Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan kan det tyckas paradoxalt att arbetslösheten (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) enbart minskar långsamt och fortfarande befinner sig på relativt hög nivå, när sysselsättning och arbetskraftsbrist ökat så påtagligt. Byggnadsverksamheten är emellertid en bransch där det svänger fort mellan överskott och brist på
arbetskraft. Arbetsgivarna börjar rätt tidigt i en konjunkturuppgång att flagga för rekryteringsproblem. Vid föregående vändning 2005 var bristtalen ännu högre samtidigt som arbetslöshetsnivån var i paritet med dagens. Det råder således ännu inte någon allmän och utbredd
kandidatbrist inom branschen. Snarare rör det sig om svårigheter att få tag på vissa yrken och
kompetenser, såsom ingenjörer, platschefer och arbetsledare på tjänstemannasidan och vissa
mindre bygg- och hantverksyrken på arbetarsidan.
Antal arbetslösa och i aktivitetsstöd inom byggyrken
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Att ungdomskullarna varit rekordstora under krisens år har emellertid skapat ett strukturellt
problem inom branschen. Antalet arbetslösa44 byggungdomar (under 25 år) har ökat dramatiskt och deras andel i den totala gruppen av arbetslösa inom olika byggyrken har stigit påtagligt, från 28 procent i oktober 2007 till 38 procent i oktober 2010.45 Det är i synnerhet den
grupp av ungdomar som söker lärlingstjänst som har det besvärligt. Det finns en obalans mellan ungdomarnas val av inriktning och arbetsmarknadens behov, så även om ungdomarna
givetvis också gynnas av den förbättrade byggkonjunkturen blir det fortsatt hård konkurrens
om lärlingstjänsterna inom vissa byggyrken, såsom träarbetare och elektriker. Det är således
viktigt att fortsätta precisera vilka kompetenser det är som kommer att efterfrågas och sedan
rusta de arbetslösa så att de kan ta de lediga jobben.

Inklusive ungdomar i program med aktivitetsstöd.
Detta kan jämföras med att den totala ungdomsgruppen utgör ca 25 procent av alla inskrivna arbetslösa (inkl. personer i program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen.
44
45
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Privata tjänster
Återigen över två miljoner sysselsatta
Den privata tjänstesektorn46 sysselsätter återigen mer än två miljoner personer. Sektorn
drabbades av en kortvarig svacka under år 2009 då sysselsättningen sjönk med ett 20-tal
tusen personer och nivån hamnade under tvåmiljonersstrecket. Den privata tjänstesektorn är
sysselsättningsmotorn i den svenska ekonomin och har sedan år 1987 i genomsnitt genererat
ungefär 20 000 arbetstillfällen per år.
Sektorn drabbades marginellt av det konjunkturfall som förstärktes i finanskrisens spår. Nästan samtliga näringar inom sektorn tappade sysselsättning under år 2009 men nedgången var
i samtliga fall begränsad. De privata tjänstenäringarna har gynnats genom en god inhemsk
efterfrågan och tillväxten inom sektorn har nu fått ytterligare kraft genom att exportnäringarna återhämtat sig.
Privat tjänstesektor expanderar även genom att arbeten inom andra sektorer läggs ut på
tjänsteföretag, till exempel outsourcing, uthyrning med mera. Denna jobbtillväxt tillkommer
bland annat genom att industriföretag köper tjänster, till exempel konsulttjänster, underhåll,
service med mera. Andra bakomliggande orsaker till att fler arbetstillfällen uppstått inom
tjänsteföretag är en under lång tid ökande tjänsteexport samt att uthyrning av personal expanderat. Den senare verksamheten har ökat kraftigt i omfattning och står bakom en stor del
av sysselsättningsökningen inom sektorn år 2010.

Sysselsättningen väntas åter öka
Det råder en stor optimism för det kommande året bland tjänsteföretagen. Den framträder
också i vår intervjuundersökning. Enligt denna väntas en sysselsättningstillväxt med drygt 5
procent det närmaste året. Det är framför allt området finansiell verksamhet och företagstjänster som räknar med en stark tillväxt. Av erfarenhet brukar tjänsteföretag vara i överkant
optimistiska, i synnerhet inom vissa delnäringar. Tjänsteföretagens förväntningar om sysselsättningen för perioden ett till två år framåt har dock skruvats ner något jämfört med ettårsperspektivet. Sysselsättningen väntas öka med cirka 1,6 procent under år 2010 efter en
minskning med strax över 1 procent år 2009. Det betyder att hela nedgången under föregående år återtas och att sysselsättningen inom privat tjänstesektor når en ny rekordnivå.
Sysselsättningsökningen inom privata tjänster beräknas uppgå till 32 000 år 2010. År 2011
blir ökningen något större, cirka 46 000 personer.

Handel
Handeln (inklusive reparation av motorfordon och motorcyklar) har uppvisat en god utveckling efter den nedgång som skedde under år 2009. Tredje kvartalet i år visar på goda försäljningssiffror och företagens förväntningar om framtiden är optimistiska. Handelsföretagen
46 Vi följer SCB:s branschindelning i Arbetskraftsundersökningen (AKU) enligt näringsgrensindelningen SNI 2007. Baserat på
denna redovisning definierar vi den privata tjänstesektorn som handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster. Samtliga sysselsättningsuppgifter avser
åldersgruppen 16-64 år.
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hyser gott hopp om en ökad försäljning kommande år. Vår intervjuundersökning visar att två
av tre arbetsställen förväntar sig ökad försäljning kommande år och handeln är därmed bland
de mest optimistiska branscherna i vår undersökning. En hel del av denna förstärkning väntas också omsättas i fler sysselsatta under det närmaste året, även om det alltid finns ett mått
av osäkerhet kring i vilken grad ökad efterfrågan leder till fler jobb. Men liksom under perioden 2006 till 2008 bedömer arbetsgivarna att jobbtillväxten blir god, eller ovanligt god, i förhållande till vad som är vanligt inom handeln under år med gynnsamt konjunkturläge. Sysselsättningen kommer att öka med cirka 9 000 under år 2010 och en ökning av nästan samma
storlek är möjlig år 2011. Det finns inga rapporterade problem med att finna efterfrågad arbetskraft utan expansionen kan fortgå i god takt om bara försäljningsförväntningarna realiseras. Andelen arbetsgivare som uppgett brist på arbetskraft begränsar sig till 14 procent, och i
de flesta fall handlar det om företagssäljare samt försäljare inom fackhandeln där det ställs
specifikt höga kompetenskrav.

Transport
Transportnäringarna (inklusive magasinering) möter en allt bättre efterfrågan på sina tjänster. Dessa näringar är dock inte lika optimistiska som tjänstenäringarna i stort. Det finns fortfarande betydande skillnader mellan transportslagen och detta slår igenom i det samlade resultatet. Transportnäringen är mer konjunkturkänslig än flera andra tjänstenäringar. Industrins och byggnadsverksamhetens konjunkturläge har stor betydelse för aktiviteten inom
godstransporterna. Den nu allt mer positiva utvecklingen inom nämnda näringar väntas leda
till ökad aktivitet inom transportnäringen och medföra fler arbetstillfällen. Inom persontransportering består den gynnsamma utvecklingen och den skapar också fler sysselsättningstillfällen. Allt är dock inte frid och fröjd. Flygbranschen har fortsatt svåra lönsamhetsproblem
trots ökat resande och det slår igenom i successiva neddragningar av personalstyrkorna.
Transportnäringarna har hittills anpassat personalstyrkorna relativt väl i förhållande till förändringarna i efterfrågan på transporter. Nästan hälften av arbetsgivarna har numera ett begränsat utrymme på högst 5 procent att höja produktionen utan att nyanställningar behöver
tillgripas. Sysselsättningen blir ungefär oförändrad år 2010 men för det kommande året är
optimismen stor och arbetsgivarna tror på en tydlig ökning. Andelen arbetsgivare som anger
brist på arbetskraft har ökat det senaste året, från 16 till 21 procent. Bristen är tydligast inom
godstransport, inom både land- och sjötransport. Brist rapporteras även inom taxinäringen.

Hotell och restaurang
Hotell- och restaurangbranschen har haft ett bättre 2010 än 2009. Efterfrågan på tjänster har
stigit och det har genererat fler jobb i allt större utsträckning. Läget har i korthet inneburit att
antalet restaurangbesök ökat, fler har turistat inom landet och beläggningarna på hotellen har
varit klart bättre i år än föregående år. Bland annat har gruppen utländska besökare ökat
kraftigt på många håll i landet. Läget är dock inte lika entydigt ljust bland arbetsgivarna i vår
undersökning. Dessa skillnader förväntas dock utjämnas under loppet av det kommande året
genom att en klar majoritet av arbetsgivarna tror på en ökad efterfrågan på tjänster, samtidigt
som en allt mindre del anger att de tror på minskad efterfrågan. Sysselsättningsutvecklingen
inom hotell och restaurang har överraskat under år 2010. När året är till ända kommer syssel-
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sättningen inom dessa näringar att ha ökat med ungefär 9 000 personer jämfört med år 2009
och det motsvarar en uppgång med hela 7 procent. Det är en klart större ökning än vad som
är vanligt vid motsvarande konjunkturlägen. Uppgången är så pass stor att förändringen mellan åren sannolikt kan vara något överskattad.47 Arbetsgivarna är fortsatt optimistiska för det
kommande året och en fortsatt ökning av sysselsättningen förväntas ske, dock i lägre takt än i
år. I takt med att efterfrågan på tjänster ökat har också bristen på arbetskraft blivit mer framträdande och den återfinns hos var fjärde arbetsgivare. Det är en relativ stort ökning på ett år
och jämfört med andra näringar. Bristen återfinns i första hand inom restaurangnäringen.

Information och kommunikation
Information och kommunikation – där bland annat datakonsultverksamhet, förlagsverksamhet, telekommunikation samt film-, video- och TV-programverksamhet ingår – drabbades av
en svag minskning av sysselsättningen år 2009. Nedgången har emellertid förbytts till en
uppgång under det senaste året. Tongångarna bland arbetsgivarna är mer positiva och allt fler
tror på stigande efterfrågan på tjänster under loppet av det kommande året.
Kapacitetsutnyttjandet på personal inom information och kommunikation är högt på många
arbetsplatser och det borgar för att nyanställningarna kommer att öka det närmaste året.
Branschområdet tappade cirka 5 000 arbetstillfällen år 2009 och år 2010 återtas ett par tusen
av nedgången. Man kan säga att år 2010 varit lite av en besvikelse och året motsvarar inte
branschernas förväntningar. Kommande år väntas efterfrågan på tjänster öka inom 6 av 10
arbetsställen och sysselsättningen stiger i raskare takt eller med cirka 5 000 personer. En
bromsande faktor är emellertid tillgången på arbetskraft. En del arbetsgivare rekryterar därför in tillfällig personal från andra länder eller lägger ut uppdrag utomlands, vilket håller tillbaka ökningen av sysselsättningen inom landet.
Bristen på arbetskraft har ökat det senaste året. Var fjärde arbetsgivare har haft rekryteringsproblem det senaste halvåret och den andelen väntas stiga nästa år. Inom vissa delar av information och kommunikation ligger bristtalet på över 40 procent. Branscherna är ofta beroende av kvalificerad personal för att sälja sina tjänster och inom dessa områden finns ett bestående strukturellt underskott på nyutbildad arbetskraft, särskilt till yrken inom datakonsultverksamhet. Det är framför allt två yrkesgrupper som lyfts fram som mest svårrekryterade, nämligen företagssäljare och IT-experter.

Finansiell verksamhet och företagstjänster
Inom finansiell verksamhet och företagstjänster fortsätter expansionen i hög takt. År 2009
var dock ett mellanår och näringarna tappade sysselsättning för första gången sedan 2003.
Nedgången år 2009 blev dock mycket marginell och ligger egentligen inom den statistiska
felmarginalen. Antalet sysselsatta har år 2010 återigen fortsatt att öka enligt trend och för
första gången har antalet klättrat över 700 000 vissa månader. För året som genomsnitt
kommer nivån att stanna på knappt 690 000 personer, vilket innebär en ökning med drygt
10 000 personer jämfört med år 2009.
Skatteverket har infört utökade kontroller av restauranger, t ex personalliggare, något som även kan ha påverkat sysselsättningsstatistiken.

47
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Finansiella verksamheter och företagstjänster tillhör de mest expansiva näringarna på den
svenska arbetsmarknaden. Den utvecklingen bekräftas också genom en stark optimism bland
näringsidkarna. Ungefär 6 av 10 arbetsgivare väntar att efterfrågan på tjänster ska öka det
kommande året och mycket få förutser minskad efterfrågan. Den hämsko som kan bromsa
sysselsättningsutvecklingen är bristen på arbetskraft. Under det senaste året har andelen företag som uppgivit brist på arbetskraft ökat, från 16 till 24 procent. Bristen på arbetskraft är
mest påtaglig bland tekniska konsulter och arkitekter och inom dessa ligger bristtalen på en
hög nivå. Dessa näringars rekryteringsläge visar sig också tydligt i deras redovisning av bristyrken där olika yrken inom kvalificerad teknik och IT-verksamhet förekommer frekvent. Bristen på arbetskraft kommer att öka under de närmaste åren beroende på att få utbildas inom
universitet och högskolor. Arbetsgivarna är överlag optimistiska om sysselsättningen framöver och flera verksamheter tror på en kraftig ökning kommande år, klart större än inom
andra delar av arbetsmarknaden. Framför allt gäller detta arbetsförmedling och bemanning
samt olika slag av konsultverksamheter och företagstjänster. Sysselsättningen kan komma att
öka med cirka 15 000 till 20 000 personer nästa år.

Personliga och kulturella tjänster
Näringsområdet personliga och kulturella tjänster innehåller verksamheter inom kultur, nöje
och fritid, annan serviceverksamhet samt förvärvsarbete i hushåll och hushållens produktion
av diverse varor och tjänster för eget bruk. Sysselsättningen har ökat stadigt de senaste åren,
även under det konjunktursvaga året 2009. Uppgången har legat på ett par procent per år,
vilket motsvarar cirka 4 000 personer. Området har på senare år gynnats av Rut-avdraget och
en stor del av sysselsättningsuppgången kan säkerligen hänföras till denna stimulansåtgärd.
Arbetsgivarna inom dessa näringar är klart mer optimistiska än för ett halvår sedan och räknar med en fortsatt stigande efterfrågan på tjänster. Sysselsättningen väntas mot denna bakgrund fortsätta öka med omkring 5 000 personer årligen. Det uppges inte föreligga några
nämnvärda rekryteringsproblem.
Andel av arbetsställen som bedöms ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito minskning
Höst
2006

Vår
2007

Finansiell verksamhet, företagstjänster

53

58

Handel

52

Hotell och
restaurang

Höst
2007

Vår
2008

Höst
2008

Vår
2009

Höst
2009

Vår
2010

Höst
2010

51

36

10

7

36

50

52

60

54

40

0

4

38

56

52

42

54

50

43

7

10

22

38

38

Information och
kommunikation

58

64

58

40

20

1

32

46

54

Personliga och
kulturella tjänster

36

50

44

32

17

15

28

18

37

Transport

29

43

37

24

-15

-13

18

40

37

Totalt

49

57

51

37

4

4

33

49

44

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.
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Offentliga tjänster
Starkt utgångsläge men kraftigt försvagad ekonomi redan nästa år
För landets kommuner och landsting ser 2010 ut att bli ännu ett resultatmässigt starkt år. För
innevarande år bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att kommunsektorn48 som
helhet kommer att redovisa ett överskott på drygt 21 miljarder kronor. Detta mycket starka
resultat förklaras av en mindre kärv arbetsmarknad än vad som tidigare befarades, en gynnsam kostnadsutveckling samt av en rad intäkter av engångskaraktär – inte minst det så kallade tillfälliga konjunkturstödet till kommunerna och landstingen. För kommunerna beräknas
årets resultat därmed motsvara 3,8 procent av skatter och bidrag. För landstingen uppgår
motsvarande relativa nivå till 2,3 procent. Dessa resultat kan jämföras med SKL:s eget riktvärde på 2 procent som indikator på god ekonomisk hushållning.49
Samtidigt förutser SKL att situationen blir betydligt mer bekymmersam redan 2011. Trots att
skatteunderlaget bedöms fortsätta öka och att det tillfälliga konjunkturstödet till kommunsektorn förlängs till att även innefatta nästa år kompenserar dessa inkomstförstärkningar inte
de övriga förändringarna av statsbidragen samt de kostnadsökningar som sektorn står inför.
Kommunsektorn måste därför möta en väntad negativ kostnadsutveckling – inte minst genom en ofördelaktig demografisk struktur – genom fortsatta verksamhetsanpassningar och
ytterligare kostnadsjakt under vår prognosperiod.50

Färre varsel…
Kommunsektorns hittillsvarande goda ekonomiska förutsättningar har även medfört att behovet att varsla har minskat. Under perioden juli-oktober i år varslades endast 1 700 offentligt anställda om uppsägning, en minskning med 600 personer jämfört med samma period i
fjol. Bilden skiljer sig dock mellan den offentliga sektorns olika huvudmän. Medan varseltalen
minskat för såväl kommuner som landsting har antalet statligt anställda som varslats om
uppsägning ökat.

…men fortsatta verksamhetsanpassningar
Samtidigt visar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning på fortsatta verksamhetsanpassningar under det senaste halvåret, dock inte fullt ut i den omfattning som man bedömde vid
vårens dialoger. Inför kommande halvår pekar vår undersökning sammantaget på en i det
närmaste oförändrad verksamhetsutveckling. I det något längre perspektivet 6-12 månader
framöver är dock tendensen åter något mer försiktig. I likhet med tidigare är restriktiviteten
störst inom den kommunala gymnasie- och grundskolan, men även primärvården planerar
för krympande verksamheter.
Våra intervjuer visar också på en stabil marknadsutveckling för de privata aktörerna på området skola, vård och omsorg. Undersökningen visar även att man planerar för fortsatt tillväxt, en tendens som är särskilt tydlig bland de privata utbildningsanordnarna.

Med kommunsektorn avses både kommuner och landsting.
Sveriges Kommuner och Landsting, MakroNytt 3/2010.
50 Ibid.
48
49
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Andel områden som bedömt ökning av verksamheten minus dito minskning inom kommuner,
landsting och stat
Senaste 6 månaderna

Kommande 6 månaderna

6-12 månader framöver

Höst
2009

Vår
2010

Höst
2010

Höst
2009

Vår
2010

Höst
2010

Höst
2009

Vår
2010

Höst
2010

-18

3

6

1

3

28

-2

8

20

Grundskola

-66

-44

-41

-52

-59

-23

-65

-51

-34

Gymnasieskola

-38

-27

-47

-32

-54

-27

-60

-55

-56

Vuxenutbildning

16

20

12

19

11

8

20

7

7

Vård och omsorg

-19

-9

4

-19

2

7

-13

3

5

-12

-8

-1

-12

-1

8

-15

-3

6

2

2

-2

-7

-9

9

-9

-9

9

-29

-32

-16

-38

-27

-21

-46

-32

-24

Tandvård

30

11

17

15

11

26

10

11

21

Övrig landstingsverksamhet

-11

0

5

-17

0

-5

-22

0

0

4

8

5

4

20

16

5

6

11

-19

-9

-7

-14

-10

3

-19

-11

-4

Barnomsorg

Övrig kommunal
verksamhet
Lasarett och slutenvårdskliniker
Primärvård

Statlig verksamhet
Totalt

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.

Samtidigt har dock de offentliga arbetsgivarnas rekryteringsproblem ökat något sedan vårens
intervjuer. I höstens dialoger framkommer att 30 procent av verksamhetsföreträdarna noterat att de upplevt någon form av arbetskraftsbrist under det senaste halvåret, en ökning med
sex procentenheter jämfört med de två närmast föregående undersökningarna. I likhet med
tidigare är rekryteringsproblemen mest utbredda inom delar av landstingens verksamheter. 51
För de offentliga arbetsgivarna har bristen på rätt kompetens i första hand inneburit att det
tagit längre tid att rekrytera samt att arbetsgivarna sänkt kraven på utbildning vid rekryteringar. För den befintliga verksamheten har bristen på arbetskraft främst medfört ökat övertidsarbete. Även de privata aktörerna inom utbildning respektive vård och omsorg noterar
ökade svårigheter att hitta rätt kompetens. Nivåerna är dock väsentligt lägre än bland de offentliga huvudmännen.

Försiktig sysselsättningstillväxt
I den offentliga tjänstesektorn52 återfinns drygt 1,4 miljoner sysselsatta, vilket motsvarar en
tredjedel av arbetsmarknaden. Under årets tredje kvartal var närmare 700 000 av dessa sysselsatta inom vård och omsorg, 460 000 inom utbildning och 270 000 inom området offentlig förvaltning. Jämfört med tredje kvartalet i fjol innebär detta en viss uppgång av sysselsättningen. Tillväxten noteras främst inom utbildning följt av vård och omsorg. Samtidigt indike-

Se inledningen på avsnittet näringsgrenar för en detaljerad redovisning av rekryteringsproblemen i den offentliga sektorns olika
verksamheter.
52 Vi följer SCB:s branschindelning i Arbetskraftsundersökningen (AKU) enligt näringsgrensindelningen SNI 2007. Baserat på
denna redovisning definierar vi den offentliga tjänstesektorn som utbildning, vård och omsorg samt offentlig förvaltning.
51
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ras sysselsättningen vara oförändrad inom offentlig förvaltning. Det bör samtidigt betonas att
AKU:s näringsgrensindelning inte skiljer på huvudmannaskapen utan inkluderar både privata
och offentliga utförare.
Utvecklingen för den offentliga sektorns olika huvudmän respektive de privata aktörerna
inom skola, vård och omsorg går dock att följa via SCB:s andra stora sysselsättningsundersökning, den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS). Enligt denna källa har antalet
anställda i kommun, landsting och stat minskat med närmare 13 000 personer mellan de
tredje kvartalen 2009 och 2010, en minskning med 1 procent. Bilden skiljer sig dock åt mellan
sektorns olika huvudmän. Medan antalet anställda indikeras ha fortsatt att minska i både
kommuner och landsting noteras alltjämt en viss ökning i den statliga sektorn. Samtidigt visar KS även på fortsatt mycket tydlig tillväxt av anställda hos privata alternativ inom skola,
vård och omsorg. Enligt KS har dessa ökat med närmare 20 000, eller 8 procent, under det
senaste året och de uppgick under årets tredje kvartal till närmare 250 000 personer, eller 16
procent av det totala antalet offentligt sysselsatta. Utvecklingen för såväl privata som offentliga aktörer inom området offentliga tjänster bekräftas även i vår egen undersökning. Där är
den negativa sysselsättningsutvecklingen särskilt tydlig inom landstingens lasarettsverksamhet samt inom den kommunala grundskolan.
I det framåtblickande perspektivet visar vår undersökning på fortsatt restriktivitet med att
öka sysselsättningen hos såväl kommuner som landsting. Återhållsamheten är särskilt stor
bland landstingen. De statliga arbetsgivarna uppger emellertid att man planerar för i stort sett
oförändrad personalstyrka. Samtidigt visar privata arbetsgivare inom skola, vård och omsorg
på fortsatt tydligt expansiva rekryteringsplaner.
Sammantaget bedömer vi att antalet sysselsatta inom området offentliga tjänster – visat enligt AKU:s näringsgrensindelning – kommer att öka med 13 000 under innevarande år och
med 7 000 under 2011. Huvuddelen av denna ökning sker med privat huvudman.

Barnomsorgen fortsätter att expandera
Barnafödandet har under en serie av år ställt allt större krav på den kommunala barnomsorgen. Under fjolåret föddes närmare 112 000 barn, vilket är 2 500 fler än året innan. I sin senaste befolkningsprognos räknar SCB med fortsatt tillväxt av antalet barn i förskoleåldern (15 år). Även åldersgruppen 6-9 år fortsätter att växa under de närmaste åren. Trycket på barnomsorgen är högt även genom att fortsatt höga andelar av åldersgrupperna är inskrivna inom
förskoleverksamheten. Under fjolåret var 86 procent av 1-5-åringarna samt 81 procent av 6-9åringarna inskrivna i någon form av barnomsorg.53
Vår intervjuundersökning visar tydligt att barnomsorgen är fortsatt högt prioriterad i kommunernas verksamhet. Dialogen visar även på fortsatt expansion under det kommande året –
avseende både verksamhet och bemanning. Samtidigt visar vår undersökning även på stigande svårigheter att hitta rätt kompetens. I höstens intervjuer framgår att närmare var tredje
intervjuad verksamhet upplevt problem att rekrytera under det senaste halvåret, en ökning
med 7 procentenheter jämfört med vårens undersökning. Arbetsförmedlingen bedömer sam53

Skolverket.
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mantaget att sysselsättningen kommer att fortsätta öka något inom området under prognosperioden.

Neddragningarna inom grund- och gymnasieskolan fortsätter
Den demografiska utvecklingen fortsätter att påverka behovet av utbildning på grundskoleoch gymnasienivå. Tillskottet är tydligast i de lägre årskurserna men även åldersgruppen 1012 år bedöms nu börja växa. Däremot fortsätter elevunderlaget i grundskolans högre årskurser att krympa under prognosperioden, dock inte i samma höga takt som under 2008 och
2009.
Storleken på elevkullarna fortsätter också att påverka utvecklingen inom gymnasieskolan.
Under vår prognosperiod väntas elevunderlaget minska med närmare 40 000 personer, motsvarande 10 procent. Den demografiska utvecklingen fortsätter därmed att sätta press på skolans olika verksamhetsnivåer. Till detta kan även läggas den mycket stora konkurrensen från
friskolor, främst på gymnasienivå.
Att den kommunala grund- och gymnasieskolan är föremål för fortsatt omfattande verksamhetsanpassningar framgår tydligt även i vår egen intervjuundersökning. Dialogen visar således att man planerar för fortsatt stora omställningar under såväl kommande halvår som de
därpå följande sex månaderna. Minskningen inom gymnasieskolan är särskilt tydlig. Samtidigt visar våra intervjuer på påtagligt ökade rekryteringssvårigheter. I undersökningen framgår att närmare 40 procent av arbetsgivarna på skolområdet upplevt problem att hitta rätt
kompetens under det senaste halvåret. Ökningen är särskilt stor inom gymnasieskolan. Sammantaget är vår bedömning att sysselsättningen kommer att fortsätta att utvecklas negativt
inom den kommunala grund- och gymnasieskolan.

Vuxenutbildningen har mer än halverats på 10 år
Vuxenutbildningens omfattning har minskat kraftigt sedan sekelskiftet. Nivån var som högst
år 2000 med cirka 200 000 helårsplatser. Därefter har antalet platser mer än halverats. Nedgången var särskilt stor mellan åren 2001 och 2002, då kunskapslyftet upphörde, samt mellan
åren 2006 och 2008, det vill säga under en period då det riktade statsbidraget hade avskaffats. Sedan 2009 utgår återigen ett riktat statsbidrag till kommuner som anordnar yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, en satsning benämnd yrkesvux. Antalet helårsplatser ökade
under det året med cirka 10 procent men antalet platser inom komvux ligger fortfarande på
en relativt låg nivå. Dialogen med verksamhetsföreträdarna visar samtidigt på ökade svårigheter att rekrytera önskad kompetens, även om nivåerna fortfarande är relativt låga. Vår samlade bedömning är att sysselsättningen i den kommunala vuxenutbildningen inte kommer att
förändras nämnvärt under prognosperioden.
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Kommunal vuxenutbildning åren 1997-2009
Helårsstuderande

Grundvux
250

Gymnasienivå

Påbyggnad

Tusental

200
150
100
50
0
97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

2008

2009

Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen

Viss expansion även inom vård och omsorg…
Våra nyligen genomförda intervjuer visar att omfattningen av verksamheten inom den kommunala vården och omsorgen varit i stort sett oförändrad under det senaste halvåret. Samtidigt indikerar undersökningen att kommunerna planerar för en försiktig utbyggnad av dessa
verksamheter såväl under kommande halvår som i det något längre perspektivet 6-12 månader framöver, dock utan att man samtidigt räknar med fler anställda. I intervjuerna framkommer samtidigt en viss fortsatt ökning av rekryteringsproblemen. Trots att kommunerna
planerar för en viss expansion inom området är vår bedömning att antalet sysselsatta inom
vården och omsorgen kommer att vara oförändrat under vår prognoshorisont.

…samt inom övrig kommunal verksamhet
Efter en period av successiva neddragningar inom området övriga kommunala verksamheter
– dit bland annat centrala kanslier samt funktioner för infrastruktur och skydd samt fritid och
kultur räknas – planerar kommunerna för en viss ökning av verksamhetens omfattning under
det närmaste året. I likhet med förhållandet inom vården och omsorgen visar dock våra intervjuer att denna expansion kommer att ske utan ökad personalstyrka. Dialogen med kommunerna visar även på stigande svårigheter att rekrytera. Vi bedömer sammantaget att området
övrig kommunal verksamhet kommer att ha i det närmaste oförändrat antal anställda under
prognosperioden.

Färre anställda inom landstingen
I likhet med tidigare visar även höstens intervjuundersökning på stora skillnader mellan
landstingens olika verksamhetsinriktningar. Medan tandvårdsverksamheten fortsätter att
expandera påtagligt är bilden den motsatta inom primärvården. Intervjuerna pekar även på
en försiktig utökning av verksamheten inom lasaretts- och slutenvården medan området övrig
landstingsverksamhet – vilket bland annat inrymmer administrativ verksamhet, utbildning,
kultur, regional utveckling och kommunikationer – planerar för i stort sett oförändrad verksamhet.
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Höstens undersökning bekräftar även bilden av de redan tidigare utbredda svårigheterna att
finna rätt kompetens inom delar av landstingens verksamheter. Rekryteringsproblemen är
fortsatt mycket utbredda inom primärvården, lasaretts- och slutenvården samt tandvården.
Samtidigt visar våra intervjuer på fortsatt mycket låga bristtal inom området övrig landstingsverksamhet. De höga bristtalen inom vissa delar av landstingens verksamheter avspeglar
den stora bristen på läkare och tandläkare. Enligt vår bedömning kommer antalet sysselsatta
inom landstingen att minska under prognosperioden.

Stabil sysselsättning i den statliga sektorn
Under de senaste åren har ett flertal statliga myndigheter omorganiserats, avvecklats, slagits
samman eller bolagiserats. Dessa omstruktureringar medför vissa svårigheter att följa sysselsättningsutvecklingen för sektorn. Som tidigare nämnts indikerar dock både SCB:s statistik
och vår egen undersökning en viss ökning av antalet sysselsatta inom den statliga sektorn
under det senaste året. Samtidigt pekar våra intervjuer även på fortsatt verksamhetsexpansion inom sektorn. Höstens undersökning visar dessutom på en viss ökning av rekryteringsproblemen bland de statliga arbetsgivarna. Vår samlade bedömning är att antalet statsanställda kommer att vara i det närmaste oförändrat under prognosperioden.
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Utbudet av arbetskraft
Ökningen har bedarrat
Antalet personer i arbetskraften har ökat ovanligt starkt under de senaste fem åren frånsett en
period från mitten av 2008 till mitten av 2009. Inbromsningen kom således under den djupa
konjunkturnedgången, men trots djupdykningen i konjunkturen och sysselsättningsnedgången upprätthölls arbetskraftsutbudet mycket väl. Denna bild skiljer sig markant ifrån vad som
är vanligt under konjunkturnedgångar då arbetskraftsutbudet vanligtvis har en hög samvariation med sysselsättningsutvecklingen.
Arbetskraft och sysselsättningen
januari 2007 - oktober 2010
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Flera faktorer påverkar utvecklingen
Det finns flera orsaker till att arbetskraftsutbudet upprätthållits så väl under konjunkturnedgången och att det i övrigt skett stora ökningar i förhållande till sysselsättningens förändring
under flera års tid. En viktig anledning är naturligtvis en stark befolkningsökning. Invandringen har varit ovanligt stor sedan år 2006 och den har medfört ett tillskott på cirka 220 000
personer i befolkningen 16-64 år sedan hösten 2005. En annan viktig orsak är förändringarna
i sjukförsäkringssystemet. De har medfört att allt färre personer står utanför arbetskraften på
grund av sjukdom. Enligt AKU har det skett en minskning av dem som stått utanför arbetskraften på grund av sjukdom från nästan 400 000 personer till cirka 330 000 personer. Regeringen har sedan år 2006 haft som mål att på olika sätt skapa ökade incitament att delta i
arbetskraften, och det har visat sig genom regeländringar och skattesänkningar i syfte att stimulera personer att komma ut i arbete.
Vidare inverkar den nya arbetslöshetsdefinitionen då alla personer med aktivitetsstöd redovisas som heltidsstuderande arbetslösa. Tidigare redovisades den gruppen som personer ej i
arbetskraften. Eftersom programvolymen expanderade kraftigt under fjolåret, medför detta
att arbetskraftstalet drivits upp, till skillnad från tidigare redovisningssätt.
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Befolkningen växer
Befolkningen i arbetsföra åldrar (16-64 år) har som nämnts ökat kraftigt under andra hälften
av det gångna årtiondet. Utväxlingen av befolkningsökningen har dock begränsats av att den
fallit på de äldsta och de yngsta på arbetsmarknaden samt på utrikesfödda som är nyanlända
till Sverige. Dessa grupper karakteriseras av ett förhållandevis lågt deltagande i arbetslivet,
vilket innebär att det demografiska tillskottet till arbetskraften blivit betydligt lägre än befolkningsökningen.
Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos54 bedöms antalet personer i arbetsföra åldrar att så
gott som upphöra att öka under loppet av prognosperioden. År 2011 uppgår ökningen av den
arbetsföra befolkningen till 13 000 personer och år 2012 endast till 4 000 personer. Utvecklingen av arbetskraften kommer således under de närmaste åren att hållas tillbaka av en allt
svagare befolkningsutveckling.

Fler studerande
Under år 2009 ökade antal studerande som befann sig utanför arbetskraften. Denna ökning
beror på Regeringens satsningar på fler utbildningsplatser och en ökad tillströmning till studier genom det försämrade arbetsmarknadsläget. År 2010 har detta mönster förändrats och
det har inte skett några större förändringar av antalet studerande som står utanför arbetskraften, trots en ökning av antalet utbildningsplatser. Det beror på att fler studerande kombinerar
studier och arbete (och söker arbete aktivt), vilket innebär att de inlemmas i arbetskraften.
För åren 2011 och 2012 väntas heller inga stora förändringar i antalet studerande som står
utanför arbetskraften.

Arbetskraftsdeltagandet ökar
Arbetskraftsdeltagandet har upprätthållits tämligen väl i samtliga åldrar under de senaste
årens lågkonjunktur. Yngre arbetskraft är mer konjunkturkänslig och har följaktligen uppvisat något större nedgångar av arbetskraftsdeltagandet åren 2008 och 2009. Redan under
första halvåret 2008 började arbetskraftstalen minska i åldrarna 15-19 år och 20-24 år. Nedgången har fortsatt i de båda åldersgrupperna till slutet av år 2009. Då vände utvecklingen i
åldrarna 20-24 år och uppgången har fortsatt hela 2010. Däremot har nedgången i arbetskraftsdeltagandet fortsatt i åldrarna 15-19 år. I högre åldersklasser, åldrarna 25-64 år, har
försvagningen av arbetskraftsdeltagandet varit begränsad åren 2008 och 2009. År 2010 har
arbetskraftsdeltagandet återigen ökat i samtliga dessa åldrar. Under år 2011 kommer uppgången av de relativa arbetskraftstalen att fortsätta i samtliga åldrar men förändringen blir
något långsammare än tidigare.
Arbetskraftsdeltagandet minskade för såväl män som kvinnor åren 2008 och 2009. Men när
vändningen kom har den främst skett bland män och endast i mer begränsad skala bland
kvinnor. En viktig förklaring bakom detta är att befolkningsökningen främst skett genom ett
tillskott av utrikesfödda och på grund av att kvinnor inom den gruppen gått ut på arbetsmarknaden i betydligt mindre utsträckning än män.

54

Publicerad år 2010.
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Utrikesfödda ger lägre tillskott
Det som till stor del avgör arbetskraftens utveckling framöver är inflödet av utrikesfödda till
arbetsmarknaden. Under de senaste åren har de utrikesfödda i befolkningen 16-64 år ökat i
snabb takt. Totalt har antalet utrikesfödda ökat med drygt 40 000 i befolkningen per år de
senaste fem åren. Det senaste året har dock ökningstakten halverats och det innebär att tillskottet i arbetskraften blir mindre. Anledningen är att något färre invandrat år 2010 men
framför allt att fler utvandrat, vilket betyder att migrationsnettot sjunker. SCB har också i sin
befolkningsprognos antagit att nettot minskar successivt kommande år. Allt detta talar för att
tillskottet av utrikesfödda i befolkningen och i arbetskraften blir mindre framöver.
Antalet svenskfödda 16-64 år i befolkningen minskar kontinuerligt och nedgångstakten ökar
år för år. Under år 2008 ökade den svenskfödda befolkningen 16-64 år, för att sedan minska
med drygt 10 000 personer år 2009. Åren 2011 och 2012 uppgår minskningen till 16 000 respektive 24 000 personer.

Arbetskraften ökar i långsammare takt
Minskningen av den svenskfödda befolkningen liksom den avtagande nettomigrationen pekar
entydigt mot en svagare tillväxt av arbetskraftsutbudet. Allt annat vore överraskande. Den
faktor som skulle kunna bidra till att hålla uppe tillväxten av arbetskraftsutbudet är att benägenheten av att delta i arbetskraften ökar i olika befolkningsgrupper. Det som skulle peka i
den riktningen är en allt starkare arbetsmarknad, men även att allt färre står utanför arbetslivet, genom förändringarna inom sjukförsäkringssystemet. Under åren 2011 och 2012 bedöms
dock det positiva bidraget från sjukförsäkringssystemet komma att avta. Om detta betraktas
tillsammans med befolkningsförändringen, så pekar det mesta mot att tillväxten av arbetskraftsutbudet blir lägre framöver.
Med dessa bedömningsgrunder som bas förutses arbetskraftsutbudet öka med 52 000 personer år 2010, motsvarande 1,1 procent. Takten i ökningen har för övrigt legat på omkring 1
procent de senaste åren med undantag av år 2009 då ökningen av konjunkturmässiga skäl
stannade upp. För kommande år finns som nämnts flera faktorer som talar för svagare utbudsökningar och takten kan komma att reduceras till 0,7 procent respektive 0,6 procent
åren 2011 och 2012, vilket motsvarar ökningar på 35 000 respektive 25 000 personer.
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Arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Toppen har passerats
Arbetslösheten är fortfarande hög för svenska förhållanden, men har nu börjat sjunka tack
vare den stigande efterfrågan på arbetskraft och återgången till relativt låga varseltal. Nivån
kulminerade under första halvåret 2010, då 9,5 procents arbetslöshet uppmättes både i april
och i juni.55 Under tredje kvartalet 2010 uppgick arbetslösheten till 7,8 procent, vilket underskred nivån för tredje kvartalet 2009 med 0,3 procentenheter. Det är således inte fråga om
någon snabb nedgång.
Relativ arbetslöshet totalt för 16-64 år
och heltidsstuderande 16-64 år som söker arbete
januari 2005 - oktober 2010
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Inflödet i arbetslöshet bromsas – men utflödet går trögt
Nedgången av varselvolymerna har medfört att inströmningen av sysselsatta till arbetslöshet
avtagit undan för undan. Ökningen av efterfrågan på ny arbetskraft har dock mattats av de
senaste månaderna, mycket beroende på kvardröjande ledig kapacitet i många företag till
följd av tidigare ingångna avtal om arbetstidsförkortning. Detta innebär att antalet nyrekryteringar ännu är relativt begränsat, vilket leder till fortsatt långa arbetslöshetstider för många
av dem som söker sig in på arbetsmarknaden. I samma riktning verkar den kontinuerliga
ökningen av arbetskraftsutbudet, genom att skärpa konkurrensen om de jobböppningar som
uppstår. Trots allt sker emellertid en viss ökning av antalet övergångar från öppen arbetslöshet och program till olika former av arbete, vilket bland annat dokumenteras av Arbetsförmedlingens statistik. Man kan därmed vänta sig en fortsatt långsam nedgång av arbetslösheten de kommande åren, från årsgenomsnitt på 8,4 procent såväl 2009 som 2010, till 7,8 procent 2011 och 7,5 procent 2012. Det innebär att antalet arbetslösa minskar från nästan
410 000 år 2010 till knappt 370 000 år 2012.

55

Enligt AKU, 16-64 år.
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Många långtidsarbetslösa
Antalet långtidsarbetslösa56 var som högst under första kvartalet 2010, då det uppgick till
143 000. Därefter har antalet sjunkit något, och under tredje kvartalet var i genomsnitt
126 000 personer långtidsarbetslösa. Som andel av de arbetslösa är nivån dock oförändrad –
33 procent – eftersom det totala antalet arbetslösa samtidigt gick ned med 58 000. Av de
långtidsarbetslösa under tredje kvartalet hade 63 000 personer varit arbetslösa i mer än ett
år. Detta antal har varit i stort sett oförändrat det senaste året, varvid deras andel av de arbetslösa stigit. Även de kommande åren väntas hög långtidsarbetslöshet, då det i första hand
är inflödet i arbetslöshet som kommer att påverkas av uppgången på arbetsmarknaden. En
stor del av de långtidsarbetslösa är inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar. Sistnämnda program har emellertid minskat i år, medan Jobb- och utvecklingsgarantins omfattning stadigt vuxit. Hanteringen av de långtidsarbetslösa blir en av de
största arbetsmarknadspolitiska utmaningarna de kommande åren, och detta beskrivs i ett
särskilt avsnitt längre fram.
Arbetslösa mer än 26 veckor
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Männens arbetslöshet faller mer än kvinnornas
Som vanligt vid ett omslag på arbetsmarknaden ligger männen före kvinnorna i konjunkturcykeln. Industrin och byggnadsverksamheten – två typiskt mansdominerade näringsgrenar –
har nu repat sig efter den djupa konjunktursvackan och behöver nyrekrytera. Däremot är
aktiviteten fortfarande mer dämpad inom den offentliga sektorn, där en stor majoritet av de
anställda utgörs av kvinnor. Detta ger ett tydligt utslag i arbetslöshetsstatistiken, varvid arbetslösheten går ned mer bland männen än bland kvinnorna. Just nu är arbetslösheten ganska jämnt fördelad mellan könen, och under tredje kvartalet 2010 var 7,9 procent av männen
och 7,7 procent av kvinnorna arbetslösa.57 Det kommande året väntas arbetslöshetens nedgång fortsätta i ett något högre tempo bland männen än bland kvinnorna. Därmed kommer
kvinnornas arbetslöshet att så småningom bli högre än männens under prognosperioden.
56
57

Enligt AKU. Här definieras långtidsarbetslöshet som minst 27 veckors arbetslöshet i sträck.
Enligt AKU.
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Arbetslöshet fördelat efter kön
januari 1987 - oktober 2010
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Hög ungdomsarbetslöshet – men de yngre gynnas mest av uppgången
Den högsta relativa arbetslösheten återfinns som vanligt bland ungdomarna, till stor del beroende på deras lösare anknytning till arbetsmarknaden. Detta blir särskilt påtagligt under
och strax efter en lågkonjunktur. Vidare ägnar sig många ungdomar åt studier, och om de
samtidigt söker arbete ska de redovisas som heltidsstuderande arbetslösa.58 I nuläget tillkommer dessutom det faktum att ungdomskullarna är ovanligt stora, vilket skärper konkurrensen mellan dem som ska ta steget in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten svänger kraftigt mellan olika tider på året. När det gäller heltidsstuderande arbetslösa ungdomar
stiger fortfarande antalet, jämfört med året innan, medan den övriga arbetslösheten för ungdomar nu minskar klart, dock från en hög nivå. Under januari-oktober 2010 var totalt 36,5
procent av 16-19-åringarna och 20,9 procent av 20-24-åringarna arbetslösa, vilket innebär en
nedgång med 0,5 respektive en uppgång med 1,1 procentenheter på ett år. Om man räknar
bort de studerande, erhålls arbetslöshetstalen 15,6 respektive 13,5 procent för januari-oktober
2010, en nedgång med 2,0 respektive 1,0 procentenheter på ett år. Eftersom ungdomar i stort
– främst dock välutbildade unga med aktuell kompetens – är attraktiva för arbetsgivarna när
konjunkturen vänder uppåt, kan man förvänta sig en tydlig nedgång av deras arbetslöshet de
närmaste åren.

Om de studerande ungdomarna däremot inte söker arbete – och hit hör huvuddelen av de studerande – räknas de inte in i arbetskraften. Detta förklarar varför ungdomsarbetslösheten blir avsevärt lägre om den relateras till hela befolkningen än om den
relateras till enbart arbetskraften.

58
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Relativ arbetslöshet totalt för 16-19 år
och heltidsstuderande 16-19 år som söker arbete
januari 2005 - oktober 2010
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För övriga åldersgrupper är arbetslöshetens nedgång tämligen svag, men även dessa åldersgrupper väntas i ökande utsträckning få del av förbättringen på arbetsmarknaden. Det gäller
inte minst 25-34-åringarna, vars arbetslöshet det senaste året sjunkit från 8,1 till 7,7 procent.
De som sist berörs är de äldsta på arbetsmarknaden, 55-64-åringarna. För dessa är ingen
nämnvärd minskning av arbetslösheten ännu i sikte.

Fortsatt försämring för de utlandsfödda
En grupp som bara påverkats lite av de bättre tiderna på arbetsmarknaden är de utlandsfödda. Deras arbetslöshet gick mellan de tredje kvartalen 2009 och 2010 upp från 14,9 till 15,6
procent, samtidigt som motsvarande tal för de inrikesfödda gick ned från 6,9 till 6,3 procent.
Särskilt påfallande är ökningen för de utomeuropeiskt födda, från 19,5 till 21,5 procent. För de
utlandsfödda är i allmänhet kvinnornas arbetslöshet högre än männens, till skillnad från förhållandet bland de svenskfödda. Bland de arbetslösa invandrarna finns en stor grupp av heltidsstuderande som söker arbete. Först under 2011 väntas en förstärkning av arbetsmarknaden för de utlandsfödda. Invandringen har varit hög de senaste åren, och det råder en hård
konkurrens om lämpliga ingångsjobb för invandrare på den svenska arbetsmarknaden. De
utlandsfödda är en mycket viktig potential på den framtida arbetsmarknaden, och deras problematik beskrivs i avsnittet Arbetsmarknadspolitiska utmaningar senare i denna rapport.

Svag utveckling för de lågutbildade
En annan grupp med stora arbetsmarknadsproblem är de korttidsutbildade, det vill säga personer som inte genomgått gymnasium med godkända slutbetyg. Deras arbetslöshet uppgick
tredje kvartalet 2010 till hela 17,2 procent, och ännu högre för de unga: 37,6 procent för 2024-åringarna och 28,6 procent för 16-19-åringarna, något högre för män än för kvinnor. Nivåerna är mycket höga även för personer mellan 25 och 44 år, men här är arbetslösheten högst
för kvinnorna. Denna statistik understryker den stora betydelsen för främst de yngre på arbetsmarknaden att utrusta sig med konkurrenskraftig utbildning. Totalsiffran för de grundskoleutbildade kan jämföras med 7,1 procent för de gymnasieutbildade och 4,6 procent för
personer med minst tre års högskoleutbildning bakom sig. För de sistnämnda var nivån oför-
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ändrad jämfört med ett år tidigare, medan den hade minskat med 0,7 procentenheter för de
gymnasieutbildade. Däremot låg arbetslösheten för de grundskoleutbildade 0,3 procentenheter högre än föregående år.
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Färre öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen – men programmen ökar
Utöver SCB:s arbetskraftsundersökningar – som svarar för Sveriges officiella, och internationellt jämförbara, statistik på arbetsmarknadsområdet – finns ytterligare en informationskälla
kring arbetslösheten, nämligen Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbetssökande.
Till skillnad från AKU är denna registerbaserad. Därmed är den förhållandevis konsistent
över tid, och den tillåter också nedbrytningar på mindre grupper, regioner etcetera. I denna
statistik skiljer man mellan öppet arbetslösa, alltså inskrivna arbetssökande som saknar såväl
arbete som schemalagd verksamhet i Arbetsförmedlingens regi, samt deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd. Tillsammans bildar dessa en grupp vars
volym någorlunda följer utvecklingen av AKU:s arbetslöshetstal. Här är redovisningen av
programdeltagandet mer komplett än i AKU, men å andra sidan saknas här de öppet arbetslösa personer som av olika anledningar inte står i kontakt med Arbetsförmedlingen. Till dessa
hör bland annat en del ungdomar som inte är berättigade till ersättning från arbetslöshetskassan.
De senaste årens omfattande satsning på arbetsmarknadspolitiska program har medfört att
antalet inskrivna arbetslösa minskat påtagligt. I slutet av oktober 2010 uppgick antalet personer inskrivna som arbetslösa till 216 000 (4,5 procent av arbetskraften)59, vilket är 35 000
färre än i oktober 2009. Å andra sidan har antalet personer med aktivitetsstöd ökat med
41 000, till 183 000 (3,8 procent). Totalt var alltså 399 000 av de inskrivna på Arbetsförmedlingen antingen arbetslösa eller programinskrivna (8,3 procent), vilket innebär en ökning på
ett år med 6 000 personer. Däremot är nivån lägre än under årets första månader. I Arbetsförmedlingens statistik har alltså nedgången blivit synlig något senare än i AKU, vilket sam-

59

I åldern 16-64 år.
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manhänger med att de programinskrivna – som alltså redovisas fullt ut i förmedlingsstatistiken – blivit en allt större del av de arbetssökande (jämför inledningen av detta kapitel).
Inskrivna arbetslösa och personer
i program med aktivitetsstöd
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Källa: Arbetsförmedlingen

Programvolymerna går ned
Antalet deltagare i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen60 har kulminerat i år. Den genomsnittliga volymen under 2010 beräknas till 186 000, eller 3,8 procent
av arbetskraften, jämfört med 127 000 under 2009 (2,7 procent). Detta är den högsta nivån
sedan 1997, men långt ifrån 1994 års rekordnivå på 225 000 personer (5,3 procent). När nu
arbetsmarknaden förstärks, kommer programvolymerna att minska de kommande åren. Det
genomsnittliga antalet personer i de konjunkturberoende programmen skattas till 163 000 år
2011 och till 129 000 år 2012, vilket motsvarar 3,4 respektive 2,6 procent av arbetskraften.

Garantierna dominerar
Större delen av programmedlen går numera till Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar. Båda programmen syftar framför allt till att bryta långa arbetslöshetstider och aktivera de arbetslösa med inriktning mot arbetslivet. För att bli kvalificerad för
Jobb- och utvecklingsgarantin (som riktar sig till personer som fyllt minst 25 år) krävs att 300
dagar förbrukats inom arbetslöshetsförsäkringen, och för dem som inte omfattas av denna
försäkring går tidsgränsen vid 18 månaders arbetslöshet eller programdeltagande. Andra kvalificeringsgrunder är genomgången Jobbgaranti för ungdomar (15 månader) eller deltagande i
programmet Arbetslivsintroduktion. För att anvisas till Jobbgarantin för ungdomar (under 25
år) krävs en period av tre månaders arbetslöshet, deltidsarbetslöshet eller timanställning,
eller deltagande i programmet Arbetslivsintroduktion. I de båda garantierna deltog under
oktober 2010 sammanlagt 127 000 personer, alltså två tredjedelar av alla programinskrivna.
Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin ökar fortfarande, medan antalet personer i
Jobbgarantin för ungdomar har minskat under loppet av 2010, tack vare förstärkningen av
ungdomarnas arbetsmarknad.
60

Här ingår dels programmen med aktivitetsstöd, dels anställningsstöden (se nedan).
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Av de inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin deltog i oktober 23 000 personer i Jobb- och
utvecklingsgarantins tredje fas, som innebär någon form av sysselsättning kombinerat med
fortsatt stöd från Arbetsförmedlingen. Till denna programform anvisas deltagarna automatiskt efter 450 dagar i garantin om inget annat alternativ står till buds. Sysselsättningen ska
vara i högst två år, men kan följas av en ny sysselsättningsperiod om berörda programdeltagare fortfarande inte kunnat beredas arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det är värt att
påpeka att dessa inte redovisas som sysselsatta i AKU, eftersom de inte har förvärvsinkomst
utan aktivitetsstöd. De redovisas istället som heltidsstuderande arbetslösa.
Till de större programmen hör också olika former av arbetspraktik, som ska riktas mot personer som är eller riskerar att bli arbetslösa. Dessa sysselsatte i oktober 18 000 personer, lika
många som ett år tidigare. Ett av dessa program är Lyft, som startade i januari 2010 och som
innebär kortare praktik inom stat, kommuner och ideella organisationer med tonvikt på exempelvis miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg eller skola. Häri deltog i oktober 3 000 personer. Detta program kommer att avvecklas från och med början av 2011.
Antal deltagare i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska program
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Omfattande överföringar från Försäkringskassan
I och med den stora överföringen av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen
har behovet av förberedande insatser i programverksamheten vuxit markant. I oktober 2010
berörde dessa 28 000 personer, vilket var dubbelt så många som ett år tidigare. Till insatserna hör bland annat olika åtgärder för kartläggning och vägledning av de arbetssökande, vidare arbetslivsinriktad rehabilitering och förberedande utbildning. Dessutom startade vid årsskiftet programmet Arbetslivsintroduktion, som är särskilt anpassat till de personer vilkas
dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut. Under årets första
tre månader deltog i genomsnitt 14 000 personer i Arbetslivsintroduktion, men i april lämnade 12 000 programmet, och volymerna har sedan dess legat på cirka 6 000. Av dem som under året genomgått detta program har över hälften fortsatt till någon förberedande insats,
medan en fjärdedel bedömts som förhindrade att inom överskådlig tid ta ett arbete.
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Fördjupningsruta
Författare Thomas Liljegren

Arbetslivsintroduktion
Arbetslivsintroduktion är en förberedande insats på Arbetsförmedlingen som infördes i januari 2010. Målgruppen för programmet är personer vars dagar med sjukpenning eller månader
med tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut. Den enskilde kan delta i arbetslivsintroduktion oavsett om han eller hon har en anställning eller är egenföretagare. Övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen sker vanligtvis genom ett så kallat överlämningsmöte.
Programmet Arbetslivsintroduktion ska ha en individuell anpassning och målet är att de som
deltagit i programmet ska ha fått sitt behov av stöd för återgång till arbete klargjort. Insatsen
kan pågå under längst tre månader och under tiden kan deltagaren, liksom i andra arbetsmarknadspolitiska program, få aktivitetsstöd. När det är dags för deltagaren att lämna introduktionen kan han eller hon gå vidare till antingen annan arbetsrelaterad insats inom Arbetsförmedlingen, fortsatt kartläggning och vägledning, arbete eller utbildning. Deltagare i Arbetslivsintroduktion har möjlighet att direkt kvalificera sig till jobb- och utvecklingsgarantin
eller jobbgarantin för ungdomar.
Hittills i år har 36 800 personer påbörjat Arbetslivsintroduktion och 26 000 personer har
lämnat den.61 Efter första kvartalet har i genomsnitt 6 000 personer deltagit i programmet.
Direkt efter genomfört program kan vi se att cirka 23 procent avslutar programmet utan fortsatt planering hos Arbetsförmedlingen. Flertalet av dem har ansökt om ny ersättning hos Försäkringskassan. En del av dem som återvänder till ersättning från sjukförsäkringen kan återkomma till Arbetsförmedlingen för nya arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör en gemensam uppföljning av dem som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010. Av de drygt 12 000 personer som aktualiserades vid Arbetsförmedlingen var det i oktober cirka 52 procent som hade återvänt till ersättning från sjukförsäkringen, helt eller delvis.
Analysen för olika bakgrundsdata för dem som deltagit i Arbetslivsintroduktionen jämförs
med två kontrollgrupper. Den ena är totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen och den
andra är funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga.62 Kvinnodominansen är stor då 70
procent av dem i Arbetslivsintroduktion var kvinnor – detta gäller i synnerhet bland högskoleutbildade där 76 procent utgjordes av kvinnor – och bara 30 procent var män. Detta kan
jämföras med funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga där 46 procent var kvinnor och
54 procent män.
Undersökningen visar att överföringen från försäkringskassan ökar antalet funktionsnedsatta
med nedsatt arbetsförmåga på Arbetsförmedlingen. Drygt 40 procent av de överförda hamnade snabbt i den kategorin. Andelen bedöms sedan komma att stiga vilket betyder att beho-

Påbörjade har mätts från den 1 januari till den 1 december medan de som lämnat Arbetslivsintroduktionen räknas från januari
till oktober 2010.
62 I genomsnitt var 713 000 personer inskrivna under årets tio första månader, därav 158 000 med funktionshinder.
61
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vet av utrymme för olika insatser för funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga stiger
stadigt under prognosperioden.
Utbildningsbakgrunden bland dem som överförs från Försäkringskassan överensstämmer i
stort med den bland samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är dock en något högre
andel högskoleutbildade i gruppen från Försäkringskassan och en något lägre andel gymnasieutbildade. Jämfört med funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga har dock gruppen
från Försäkringskassan en betydligt starkare utbildningsbakgrund. Dock har också denna
grupp en tydligt lägre utbildningsnivå än genomsnittet av befolkningen, vilket innebär att
gruppen korttidsutbildade som blir inskrivna på Arbetsförmedlingen ökar.
Genomsnittligt antal kvarstående i Arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen
januari 2010 – oktober 2010. Fördelning på utbildningsnivå, jämförelse med andra grupper på Af
Utbildningsnivå
<9 år
grundskola

9 år grundskola

Gymnasieutbildning

Totalt
Eftergymn
utbildning
<2 år

Eftergymn
utbildning
>2 år

Arbetslivsintroduktion

8,0

19,7

46,0

7,6

18,7

100,0

Funktionsnedsatta totalt
på Arbetsförmedlingen

11,7

26,1

47,8

4,9

9,6

100,0

Samtliga på
Arbetsförmedlingen

9,8

17,4

49,3

6,1

17,4

100,0

Det är av naturliga skäl betydligt färre unga (20-34 år) i Arbetslivsintroduktion jämfört med
andelen bland samtliga inskrivna samt i gruppen funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. Däremot är det en stor övervikt i åldrarna 35-54 år. Medelåldern är således så pass låg
att tiden kvar till ålderspension är ganska lång för dem som deltar i Arbetslivsintroduktion.
Det betyder att det är samhällsekonomiskt mycket lönsamt att få tillbaka dessa till arbetslivet.
Gruppen utgör också en viktig arbetskraftspotential för att exempelvis möta generationsväxlingen.
Genomsnittligt antal kvarstående i Arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen
januari 2010 – oktober 2010. Fördelning på ålder, jämförelse med andra grupper på Af
Ålder
20-34 år

Totalt

35-44 år

45-54 år

32,0

36,1

55 år o över

Arbetslivsintroduktion

11,3

20,6

100,0

Funktionsnedsatta på
Arbetsförmedlingen

20,3

23,7

29,8

26,1

100,0

Samtliga på Arbetsförmedlingen

37,0

26,5

20,2

16,2

100,0

En annan iakttagelse är att andel svenskfödda är betydligt större i gruppen som går Arbetslivsintroduktion jämfört med andelen bland samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen, 78
procent mot 71 procent. Vidare är inslaget av utomeuropeiskt födda betydligt lägre. Endast
var tionde i Arbetslivsintroduktion är utomeuropeiskt född jämfört med nästan var femte av
samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen.
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Stora insatser för funktionsnedsatta – men få numera i anställningsstöd
En typ av program som inte räknas till konjunkturprogrammen är de särskilda insatserna för
funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. Här är volymerna förhållandevis konstanta år
från år. I oktober 2010 sysselsatte dessa program 69 000 personer, vilket dock är 3 000 fler
än i oktober 2009. Av dessa hade 47 000 en anställning med lönebidrag och 15 000 en trygghetsanställning. Sistnämnda insats, som expanderat påtagligt sedan starten 2006, är avsedd
för personer med omfattande funktionsnedsatta, stora begränsningar i sin arbetsförmåga och
därmed små möjligheter att få någon annan typ av sysselsättning.
Åtgärderna för funktionsnedsatta hänförs i Arbetsförmedlingens statistik till gruppen Arbete
med stöd. Dit hör också anställningsstöden, av vilka nu återstår endast Särskilt anställningsstöd och Instegsjobb. Dessa sysselsätter just nu vardera cirka 3 000 personer. I stället växer
nystartsjobben (som dock inte räknas till programmen) kontinuerligt. Mer om dessa finns att
läsa i en särskild fördjupningsruta.

Flera andra politikområden stärker arbetsmarknaden
Regeringen har under de senaste åren vid sidan av förändrade insatser inom arbetsmarknadspolitiken vidtagit en rad andra åtgärder inom olika politikområden, med syfte att stödja
sysselsättningen, pressa ner arbetslösheten och stimulera arbetskraftsutbudet:
•

Jobbskatteavdrag

•

Reducerade arbetsgivaravgifter för ungdomar

•

RUT-avdrag (skatteavdrag för hushållsnära tjänster) och ROT-avdrag

•

Förändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen

•

Förändrade regler inom sjukförsäkringssystemet

•

Ökade anslag till vuxenutbildning (från juli 2009)

•

Införande av yrkeshögskola

•

Ökade satsningar inom högskolorna

•

Ökade satsningar på infrastruktur

•

Förlängning av det tillfälliga konjunkturstödet till kommunsektorn

Arbetsmarknadspolitiken 2010 och 2011
Sedan nuvarande regering tillträdde 2006 har arbetsmarknadspolitiken varit starkt fokuserad
på matchning, platsförmedling och ökad sökaktivitet, med sikte på att göra arbetsmarknaden
mer flexibel och tillvarata alla tillgängliga resurser på arbetsmarknaden inför den kommande
strukturella utvecklingen mot en mycket svag tillväxt av arbetskraftsutbudet. Under lågkonjunkturen blev det emellertid nödvändigt att komplettera den långsiktiga sysselsättningspolitiken med tillfälliga åtgärder för att aktivera de arbetslösa så mycket som möjligt, och att
därmed förhindra en omfattande och varaktig utslagning från arbetsmarknaden. Att det potentiella arbetskraftutbudet kunnat hållas uppe är av stor betydelse i ett längre perspektiv.
Dels underlättar det matchningen mellan arbetssökande och lediga platser när bättre tider nu
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stundar på arbetsmarknaden. Dels är det en förutsättning för att klara det kommande decenniets demografiska utveckling.
Lågkonjunkturen har förstärkt den allmänna strukturomvandlingen i samhället. De som
drabbats hårdast är som vanligt personer med svag ställning på arbetsmarknaden, eftersom
antalet arbetslösa som står närmare arbetsmarknaden ökat kraftigt, med hård konkurrens om
jobben som följd. Det är fortfarande särskilt viktigt att rikta kraftfulla insatser mot dem som
mest behöver resurserna, och som i många fall har långa arbetslöshetstider bakom sig. För
detta ändamål har Arbetsförmedlingen temporärt tilldelats ökade personalresurser. Vid sidan
av Arbetsförmedlingens egna insatser spelar olika kompletterande aktörer63 en viktig roll i
Regeringens jobbstrategi.
Även om konjunkturen nu åter förstärks, väntas arbetslösheten under de närmaste åren vara
fortsatt hög. Programsammansättningen kommer därför att vara i stort sett oförändrad, i
väntan på att arbetslösheten sjunker mer tydligt. Ett annat område som givits hög prioritet är
arbetsgivarkontakterna, som är viktiga för att säkerställa matchningens effektivitet. Det blir
emellertid i och med pågående utveckling på arbetsmarknaden än viktigare än tidigare att
främja de arbetssökandes sökaktivitet, inte minst för att underlätta arbetsgivarnas sökande
efter kompetent arbetskraft och därigenom stimulera deras rekryteringsbenägenhet. När efterfrågan på arbetsmarknaden nu undan för undan vänder uppåt har Regeringen bland annat
föreslagit att antalet praktikplatser skärs ned, eftersom dessa brukar ha en viss dämpande
effekt på sökaktiviteten. Istället kan kortare yrkesutbildningar komma att aktualiseras, för att
förebygga arbetskraftsbrist inom vissa yrken. I och med konjunkturuppgången kommer också
arbetsmarknadspolitikens fokus att allt mer riktas mot det långsiktiga arbetet med att öka
den varaktiga sysselsättningen genom ett minskat utanförskap. I linje med detta ligger Regeringens förslag att förstärka satsningarna på Särskilt anställningsstöd och Instegsjobb.

Det vill säga externa aktörer som Arbetsförmedlingen upphandlar tjänster av, till exempel bemanningsföretag och utbildningsanordnare.

63
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Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken
Många stora utmaningar
Arbetsmarknadspolitiken står inför stora utmaningar, större än på mycket lång tid. Antalet
personer i grupper som har svårt att snabbt finna arbete utgör ett större inslag bland de arbetssökande än på mycket lång tid och det samtidigt som vi nu ser att bristen på arbetskraft
stiger. Anledningen till att det nu finns betydligt fler i grupper som har svårt att finna arbete
är bland annat att Arbetsförmedlingen har fått ett utökat och bredare ansvarsområde. Detta
utökade ansvar gäller personer som utförsäkrats inom sjukförsäkringssystemet och till detta
kan läggas att Arbetsförmedlingen från december 2010 ska ta ett större grepp över inträdet i
arbetslivet för personer som invandrar till Sverige. Detta inträffar samtidigt som arbetslösheten är hög i ett historiskt perspektiv, särskilt inom traditionellt svaga grupper, i kölvattnet av
lågkonjunkturen.
För de grupper som står längst ifrån ett arbete är insatser inom arbetsmarknadspolitiken viktiga och ofta avgörande för att de ska komma ut på arbetsmarknaden. Även om arbetslösheten minskar åren 2010 och 2011 kommer antalet personer som saknar arbete att förbli stort
inom grupper med en svag ställning. En hög riskfaktor är att tiderna utan arbete blir alltför
långa och att en hög strukturell arbetslöshet permanentas.
Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken har inte ändrats sedan föregående prognostillfälle, vilket innebär att följande grupper bedöms få svårast att snabbt finna ett arbete åren
2011 och 2012:
•

Många ungdomar med bristfällig utbildning

•

Fler utrikesfödda, särskilt födda utom Europa

•

Fler funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga

•

Långa arbetslöshetstider för personer 55-64 år

•

Många personer med högst förgymnasial utbildning

•

Många arbetslösa inom tillbakagående yrken, strukturarbetslösa

Antalet arbetslösa i utsatta grupper ligger oförändrad
Antalet öppet arbetslösa personer i grupper som har särskilt svårt att snabbt finna ett arbete
har stabiliserats på drygt 120 000 personer64 sedan hösten 2009. Antalet motsvarar cirka 2,7
procent av arbetskraften. Anledningen till att nivån stabiliserats är inte att denna grupp sett
en bättre arbetsmarknad, utan att många ur denna grupp övergått till något arbetsmarknadspolitiskt program. Under samma period har arbetslösheten bland andra grupper – med starkare ställning – minskat från cirka 135 000 till knappt 110 000 personer. Det finns alltså fortfarande ett stort antal arbetslösa med en starkare ställning och många ur denna grupp kommer att gå före de grupper som har en svagare ställning när de nya jobben tillsätts. Personer i

64

I detta avsnitt används genomgående Arbetsförmedlingens statistik när det gäller arbetslösheten.
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särskilt utsatta grupper fortsätter således att mötas av en svår arbetsmarknad åren 2011 och
2012.
Redan i höstprognosen 2008 bedömde vi att det kommer att ske en stor uppgång av arbetslösheten i utsatta grupper. Uppgången har dock blivit större än vad vi beräknade. I vårprognosen 2010 bedömdes att antalet i utsatta grupper skulle gå ned mot 100 000 personer vid
slutet av året, men den bedömningen var alldeles för optimistisk. Minskningen blir mycket
marginell och många har haft svårt komma ur sin arbetslöshetssituation. Utvecklingen för år
2011 medför en viss reducering av arbetslösheten inom dessa grupper men nedgången blir
synnerligen begränsad på grund av att nya arbetslösa tillkommer i samband med Arbetsförmedlingens utökade ansvarsområde.
Antal arbetslösa i utsatta grupper samt övriga arbetslösa
(ej dubbelräkning mellan grupperna)
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Fortsatt ökning om programmen inkluderas
Som nämns har många ur de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden övergått till program med aktivitetsstöd. Inkluderas programdeltagare i arbetslöshetsbegreppet blir bilden
mer fullständig och redovisar därvid ett mer rättvisande arbetslöshetstal.65 Denna beräkning
visar att antalet arbetslösa (inklusive personer i aktivitetsstöd) inom utsatta grupper har ökat
med nästan 100 000 personer på två år till att omfatta 225 000 personer. Detta innebär att
mer än hälften av samtliga arbetslösa tillhör någon av de utsatta grupperna. Det stora antalet
speglar vidden av det uppdrag som Arbetsförmedlingen står inför under kommande år, ett
uppdrag som också utökas. Antalet arbetslösa personer inom utsatta grupper väntas fortsätta
öka det närmaste halvåret för att sedan stabiliseras eller minska något andra halvåret 2011.

65

I den fortsatta redovisningen baseras analysen på inskrivna arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd.
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Antal arbetslösa i utsatta grupper inkl. deltagare
i program samt övriga arbetslösa inkl program
(ej dubbelräkning mellan grupperna)
januari 1999 - september 2010
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utomeurop. födda, funktionshindr, nedsatt arbetsförmåga. Källa: Af

Var fjärde arbetslös mer än 3 år
För att nyansera arbetsmarknadsbilden för arbetslösa och dem som finns i arbetsmarknadspolitiska program är de sammanlagda tiderna utan arbete en intressant bakgrundsinformation. Av cirka 400 000 personer hade i oktober 2010 strax över 100 000 personer varit utan
arbete längre än 3 år under den senaste tioårsperioden.66 Talet motsvarar var fjärde av dem
som var arbetslösa. Detta visar att personer med långa tider utan arbete har mycket svårt att
varaktigt finna en fast förankring i arbetslivet.
Det finns dessutom drygt 50 000 personer som varit arbetslösa mellan 2 och 3 år och som
riskerar att drabbas av än längre tider framöver, samt ytterligare 94 000 personer som haft en
sammanlagd tid utan arbete mellan 1 och 2 år. Av samtliga 400 000 inskrivna har således
mer än 240 000 personer haft en historia av ganska långa och återkommande perioder utan
arbete. Antalet personer med långa tider ökar, se diagrammet nedan, och antalet med tider
mellan 1 och 3 år har på två år stigit med 70 000. Detta innebär att det efter hand blir ännu
fler med tider på mer än 3 år. Längre tider utan arbete innebär ofta en betydligt svårare väg
tillbaka till ett arbete. Arbetsförmedlingen har mot denna bakgrund en stor utmaning framför
sig när det gäller att bidra till att dessa arbetssökande ska finna vägar till nya arbeten.
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Perioden 1 november 2000-31 oktober 2010.
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Sammanlagd tid utan arbete under en tioårsperiod
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Källa: Arbetsförmedlingen

Fördjupningsruta
Författare Jan Norberg

Prognostisering av arbetsmarknaden med hjälp av profilering av arbetssökande
Grundtanken med profileringsmetoden är att man i ett tidigt skede ska kunna identifiera de
personer som är i riskzonen för att bli långtidsarbetslösa. En arbetsförmedlare har vanligtvis
ansvar för att bedöma en arbetssökandes möjligheter att hitta ett arbete. I bedömningsprocessen kan profilering vara ett användbart hjälpmedel. Med hjälp av profilering kan man även
få viss kunskap om vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som den arbetssökande är i behov
av.
Profilering är en statistisk modell som baseras på ett stort antal uppgifter om den arbetssökande. Dessa individdata, till exempel utbildning, ålder, födelseort, kön, yrke med mera, finns
lagrade i en databas. Vidare inkluderas även uppgifter om den lokala arbetslösheten och säsongsvariationerna. I analyser med profilering brukar man fokusera på en viss tidsperiod
och/eller göra ett urval av arbetssökande. En profileringsberäkning går till på så sätt att man
med hjälp av en så kallad varaktighetsmodell skattar tiden i arbetslöshet. Det man gör är att
skatta hasardfunktioner. Därefter använder man modellen för att prognostisera sannolikheten för en arbetssökande att vid en viss framtida tidpunkt vara arbetslös. På det här sättet får
man även en uppfattning om vilka åtgärder som bör sättas in vid olika konjunkturer. Man
brukar dela upp profileringsresultaten i fyra grupper beroende på individernas risk för långtidsarbetslöshet. Dessa grupper av personer är de med sämst jobbchanser, något bättre jobbchanser, bättre jobbchanser och bäst jobbchanser.
Med hjälp av profileringsanalyser kan man skatta förändringar både mellan olika perioder
och i sammansättningen av de arbetssökande som riskerar långtidsarbetslöshet. I det följande
har förändringen av sammansättningen av de arbetssökande mellan tredje kvartalet 2009 och
tredje kvartalet 2010 analyserats. En minskning av dem med sämst jobbchanser på drygt 1
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procent kan observeras. Men analysen uppvisar även en ökning på drygt 1 procent för dem
med något bättre jobbchanser. Ingen förändring kan ses för gruppen med bättre jobbchanser.
Vidare finns en minimal förändring rörande dem med bäst jobbchanser.

De mest utsatta på arbetsmarknaden
Med hjälp av profileringsmodellen kan man även identifiera de arbetssökande som har den
absolut svagaste förankringen på arbetsmarknaden. Detta kan man göra genom att fokusera
på de 10 procent arbetssökande med sämst jobbchanser. I denna grupp har drygt 75 procent
av de arbetssökande högst gymnasieutbildning och knappt 24 procent av de arbetssökande
har utomnordisk bakgrund.
Förändring av sammansättningen av arbetslösa i hela landet
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Källa: Arbetsförmedlingen

Utlandsfödda
Utlandsfödda tappar mark
Invandringen till Sverige har varit stor sedan år 2006. Den har inneburit en ökning av den
utlandsfödda befolkningen i åldern 16-64 år med cirka 180 000 personer mellan hösten 2005
och hösten 2010.67 Under samma period har antalet utrikesfödda i arbetskraften ökat med
drygt 155 000 personer och antalet sysselsatta med 125 000 personer. Härigenom har de utlandsfödda tappat mark i jämförelse med de svenskfödda – som haft en relativt sett större
sysselsättningsökning – visat som andelen av den yrkesaktiva befolkningen som finns i sysselsättning, den så kallade sysselsättningsgraden.
Denna bild är än tydligare för utlandsfödda kvinnor. Ökningen i befolkningen 16-64 år uppgick under samma period som ovan till 100 000 personer. Antalet i arbetskraften ökade samtidigt med 70 000 personer och uppgången av sysselsättningen stannade på 55 000 personer.
Endast drygt hälften av befolkningstillskottet föll alltså ut i sysselsättning (55 procent).
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Genomsnitt för perioderna augusti till oktober 2005 och augusti till oktober 2010.
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Kraftfulla insatser krävs
Det krävs kraftfulla insatser för att bistå alla invandrare på vägen ut i arbetslivet, i synnerhet
kvinnor. Den gruppen utgör en viktig arbetskraftspotential i ett skede med minskande inrikes
född befolkning. Insatserna gäller allt från svenskutbildning via grundutbildning och yrkeseller påbyggnadsutbildningar till inträdet på arbetsmarknaden. Kommunerna måste ta ett
större helhetsgrepp så att de enskilda personerna ges tillräckliga förutsättningar för att träda
ut på arbetsmarknaden. När det gäller inträdet i arbetslivet har Arbetsförmedlingen ett stort
ansvar. De allra flesta utrikesfödda saknar det kontaktnät som är så viktigt för etablering på
arbetsmarknaden. Här kan Arbetsförmedlingen medverka till att utrikesfödda ges möjlighet
till praktikplatser och på så sätt få in en fot i arbetslivet.
Enligt uppgifter från Migrationsverket har den utomeuropeiska invandringen bestått av personer där många saknar grundläggande utbildning. Under de senaste åren har 25 procent
saknat utbildning som motsvarar grundskola. Ytterligare 15 procent har en utbildningsbakgrund på högst grundskolenivå. Resultaten understryker kravet på tillräckliga utbildningsinsatser för att dessa personer ska kunna konkurrera om jobben på samma villkor som andra
grupper på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen ges nu ett utökat ansvar rörande nyanlända invandrare, se vidare följande faktaruta. Uppdraget är en mycket stor utmaning för Arbetsförmedlingen men ställer även
fortsättningsvis stora krav på andra inblandade myndigheter och kommunerna. Ett viktigt
syfte i nyordningen är att påskynda och förenkla etableringen i samhället och i arbetslivet.
Den grupp som har det allra svårast av dem som ingår i kategorin utrikesfödda är utomeuropeiskt födda. I den kategorin finns bland annat personer från delar av Asien och Afrika. Under den senaste tvåårsperioden har antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa (inklusive personer med aktivitetsstöd) fördubblats till 80 000 personer.
Allt fler av dem som är arbetslösa (inklusive personer med aktivitetsstöd) drabbas av längre
tider utan arbete. Nästan 20 000 personer har varit utan arbete i sammanlagt mer än 3 år och
ytterligare 27 000 mellan 1 och 3 år, se följande diagram. Tiderna utan arbete är ännu så
länge inte lika långa för utrikesfödda som för andra grupper, men de ökar i snabb takt. Slutsatsen är den att många av dessa personer riskerar att bli fast i arbetslöshet och utanförskap
om inte kraftfulla utbildningsinsatser vidtas, och dessa insatser måste i första hand ligga
utanför arbetsmarknadspolitiken.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Fördjupningsruta
Utökat ansvar för Arbetsförmedlingen från december 2010
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har
fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även
nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom
anhöriga till nyanlända. Den nya lagen träden i kraft den 1 december 2010.
Arbetsförmedlingen ska, tillsammans med individen och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer, utforma en etableringsplan. Etableringsplanen
beskriver de aktiviteter som ska stödja den nyanlände på vägen till arbetsmarknaden. Planen
omfattar högst 24 månader från och med den dag den fastställs. Undantagsvis kan planen
förlängas till 36 månader. Arbetsförmedlingen hjälper den nyanlände att ta fram bosättningsunderlag. Arbetsförmedlingen rekommenderar, i vissa fall, flytt till en kommun där det finns
bättre möjligheter att börja eller fortsätta en yrkeskarriär, baserat på individens förutsättningar.
En nyanländ som deltar i de aktiviteter som ingår i etableringsplanen har rätt till etableringsersättning. Ersättningen är lika för alla, vilket innebär att den inte påverkas av inkomsterna
hos andra personer i hushållet. Ersättningen vid heltid är 308 kronor per dag. Rätten till etableringsersättning upphör när etableringsplanen slutar att gälla, vilket innebär att ersättning
maximalt utbetalas under 24 månader.
Genom lagen får Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna
och en ny aktör införs — etableringslotsen. För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver lämplig utbildning och erfarenhet, ett personligt nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Etableringslotsen ska genom att
stärka den nyanländes nätverk stödja honom eller henne till en snabbare etablering. I etableringslotsens uppdrag ingår bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till
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exempel studie- och yrkesval, svara för coachning och matchning samt ge stöd i olika sociala
frågor. Därmed kommer etableringslotsen att utgöra en viktig länk mellan den nyanlände och
det svenska samhället. Etableringslotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen, och kan
komma från ett företag eller en organisation.

Arbetsförmedlingens ansvar:
• ha ett samordnande ansvar för insatserna
• vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter
• etableringssamtalen
• bosättning av personer som har rätt till etableringsplan
• upprättande av etableringsplan
• besluta om etableringserättning
• vara uppdragsgivare till lotsar
• fastställa länstal efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket
Även fortsättningsvis kommer kommunerna att ha en viktig roll för nyanländas etablering,
inte minst genom ansvar för introduktionen av de personer som inte omfattas av den nya
lagen. Utöver detta deltar även Migrationsverket, Försäkringskassan och Länsstyrelserna i
etableringsprocessen.

Inskrivna med funktionsnedsättning
Stor uppgång av inskrivna med funktionsnedsättning
Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen stiger i rask takt. Under de två senaste åren har antalet inskrivna ökat med 23 000 personer till 162 000.68 Det är två viktiga faktorer som ligger bakom
den utvecklingen: en svag konjunktur med nedskärningar i samband med finanskrisen och
överföringen av utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet.
Funktionsnedsatta som utförsäkrats inom sjukförsäkringssystemet och som bedöms ha en
viss arbetsförmåga har från januari 2010 förts över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Redan före år 2010 skedde överföringar från Försäkringskassan men omfattningen
var betydligt lägre, omkring 10 000-15 000 personer per år. År 2010 beräknas antalet som
överförs stiga till drygt 35 000 personer. År 2011 beräknas antalet till 18 000 personer och
åren 2012-2014 blir omfattningen 4 000 till 5 000 personer varje år. Prövningen av arbetsförmågan bland dem som överförs till Arbetsförmedlingen sker i första hand inom ramen för
ett särskilt tremånaders program som givits namnet Arbetslivsintroduktion. Efter den insatsen ska personen kunna ta del av Arbetsförmedlingens övriga insatser.

68

Här ingår både arbetslösa, programdeltagare och inskrivna inom övriga sökandekategorier.
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Funktionsnedsatta är den grupp som generellt har svårast att komma ut i arbete. De stora
svårigheterna för funktionsnedsatta att komma ut i arbete speglas mycket tydligt i de långa
arbetslöshetstiderna (inklusive aktivitetsstöd). Cirka 45 procent av samtliga arbetslösa funktionsnedsatta har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Andelen är också mycket
hög i jämförelse med den hos andra grupper av arbetslösa. Gruppen med långa sammanlagda
tider utan arbete har ökat mycket kraftigt, med hela 50 procent, de senaste två åren. Även
grupperna med tider på 1 till 3 år utan arbete har ökat kraftigt, med mer än 50 procent. Ökningarna väntas fortsätta under kommande år.
Sammanlagd tid utan arbete för funktionsnedsatta
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Behövs mera stöd till funktionsnedsatta
Funktionsnedsatta har mycket svårt att konkurrera med andra arbetssökande om jobben på
grund av den nedsatta arbetsförmågan, därav de långa tiderna utan arbete. För funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga krävs i de flesta fall en subventionering av lönekostnaden för
att arbetsgivaren ska kompenseras för den lägre produktiviteten. Av den anledningen är det
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många som har anställningar med lönesubvention, och andelen av samtliga funktionsnedsatta som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har vanligtvis legat på över 50 procent. I takt med
att antalet inskrivna ökat under de två senaste åren har den emellertid sjunkit till 43 procent.
Många står istället utan arbete och den andelen har ökat från cirka 30 procent till 40 procent.
Under de senaste åren har det dock varit svårt att finna platser för denna typ av subventionerade anställningar beroende på svagt konjunkturläge samt att dessa platser konkurrerar med
andra arbetsplatsförlagda insatser. Under loppet av 2010 har emellertid antalet platser för
funktionsnedsatta vänt uppåt och antalet beräknas fortsätta öka framöver. Under de kommande åren behövs betydligt mer stöd för denna snabbt växande grupp av inskrivna vid Arbetsförmedlingen.
Andel utan arbete och i arbete med stöd
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Källa: Arbetsförmedlingen

Äldre – 55-64 år
Fler arbetslösa personer 55-64 år
Åldrarna 55-64 år kännetecknas på senare år av ett ökat arbetskraftsdeltagande och en höjd
sysselsättningsgrad, frånsett tillfälliga försämringar under konjunktursvaga år. Anledningen
är att 40-talisterna med sin höga sysselsättning gjort sitt inträde i dessa åldersklasser och de
har också stannat kvar i arbetskraften längre upp i åren än närmast tidigare generationer. I
samband med den förstärkta konjunkturen det senaste året har både arbetskraftsdeltagandet
och sysselsättningsgraden återigen ökat efter en svacka år 2009. Ökningarna har hittills år
2010 enbart fallit på män.
Antalet arbetslösa (inklusive personer med aktivitetsstöd) ökade successivt från inledningen
av 2008 fram till början av 2010, från cirka 35 000 till drygt 60 000. Det var en historiskt sett
stor uppgång som naturligtvis påverkades av 40-talistkullarnas storlek. Under loppet av år
2010 har antalet arbetslösa åter vänt nedåt. Nedgången beror inte bara på förbättrad arbetsmarknad utan även på att allt fler lämnar arbetslivet, i och med 40-talisternas utträde från
arbetsmarknaden. Fortfarande består de stora svårigheterna att komma tillbaka i jobb för
dem som drabbats av arbetslöshet och för många blir tiderna utan arbete allt längre.
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Av de drygt 60 000 personer som var arbetslösa (inklusive programdeltagare) i oktober 2010
hade cirka 25 000 sammanlagda tider utan arbete på mer än 3 år under en tioårsperiod. Antalet har dock tenderat att minska under det senaste året. Det har även skett en utplaning av
tidigare ökning för dem med tider på mellan 2 och 3 år. När det gäller antalet personer i
gruppen 1 till 2 år har det skett en ökning de senaste två åren. Den ökningen har säkerligen
sin bakgrund i de neddragningar av personalstyrkorna som skedde på många arbetsplatser
åren 2008 och 2009. Antalet personer med långa tider utan arbete kommer mot denna bakgrund att öka under de kommande två åren.
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Korttidsutbildade – högst grundskola
Allt fler med förgymnasial utbildning utan arbete
Utvecklingen av antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen som saknar arbete och som har
förgymnasial utbildning (högst grundskola eller motsvarande) har varit mycket negativ under
de två senaste åren. Situationen är utomordentligt bekymmersam och man får gå tillbaka till
efterdyningarna från den djupa krisen på 1990-talet för att hitta jämförbara tal. Anledningen
till nuvarande utveckling är personalneddragningarna i samband med den djupa lågkonjunkturen samt en påfyllnad av utrikesfödda med kort utbildning. Under den senaste tvåårsperioden har antalet korttidsutbildade arbetslösa (inklusive programdeltagare) ökat med nästan
45 000 personer, varav hälften utgörs av utlandsfödda. Det finns dessutom ett betydande
antal utrikesfödda på den utbildningsnivån som inte ens trätt ut på arbetsmarknaden, till
exempel kvinnor som står utanför arbetskraften.
Totalt är mer än var fjärde med högst förgymnasial utbildning inskriven på Arbetsförmedlingen, räknat som andel av arbetskraften med den utbildningsnivån, motsvarande 194 000
personer (oktober 2010). Av dessa är 110 000 arbetslösa, motsvarande drygt 15,5 procent av
arbetskraften. Det senare talet kan jämföras med drygt 8,5 procent för gymnasialt utbildade
och 5 procent för eftergymnasialt utbildade. Motsvarande tal för två år sedan för dessa tre
utbildningsnivåer var 8,8 (förgymnasial), 4,9 (gymnasial) och 2,9 procent (eftergymnasial).
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En mycket stor del av personerna med högst förgymnasial utbildning möter en arbetsmarknad där det råder hård konkurrens om jobben. Arbetsgivarna har höjt kraven på kompetens
vid rekryteringar eftersom det fortfarande finns en god tillgång på arbetskraft inom många
yrken. Arbetssökande med högre utbildning har omvänt betydligt större chanser när jobben
tillsätts vilket också avspeglas i den låga andelen som är arbetslösa.
Utvecklingen går oundvikligen mot än fler arbetslösa med kort utbildning. För många av dessa personer blir det fortsatt svårt att komma in i arbetslivet åren 2010 och 2011 och mycket
talar för att perioderna utan arbete förlängs betydligt.
Flera faktorer pekar mot fler korttidsutbildade utan arbete:
•

Fortsatt tillskott av korttidsutbildade genom att en stor andel av de nyligen invandrade
saknar gymnasieutbildning.

•

Stort tillskott av yngre genom att var två av tio svenskfödda elever och fyra av tio med
utländsk härkomst i varje årskull inte har fullföljd gymnasieutbildning.

•

Nästan 30 procent av dem som överförs från Försäkringskassan har högst förgymnasial
utbildning – 14 procent på arbetsmarknaden som helhet.

Drygt 30 000 av dem som var arbetslösa (110 000) hade i oktober sammanlagda tider utan
arbete på mer än 3 år. Ökningen i gruppen med långa tider tilltog mellan hösten 2008 och
hösten 2009 men har bromsat in det senaste året. Det är dock på väg att ske en påfyllnad underifrån när det gäller antalet personer med långa tider och det är ett tydligt tecken på att
många av dem som skrivits in under de två senaste åren gått allt längre tider utan arbete.
Ett centralt problem är att Arbetsförmedlingen saknar verktyg för att höja utbildningsnivån
för korttidsutbildade. Resultatet blir som framgår av analysen ovan att tiderna utan arbete
blir allt längre och att en hög andel av de 110 000 personerna som saknar arbete förblir utanför arbetslivet. Efter hand kvalificerar sig allt fler till jobb- och utvecklingsgarantin och så
småningom till sysselsättning inom dess tredje fas. Av dem som återfinns i jobb- och utvecklingsgarantin har 30 procent grundskola som högsta utbildningsnivå och den andelen kommer att höjas betydligt framöver.
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Matchningsläget
Viss brist – successiv ökning på sikt
Tillgången på arbetskraft är i allmänhet god inom många yrken mot bakgrund av att det stora
antalet som är arbetslösa, cirka 400 000 personer. Efterfrågan på arbetskraft ökar emellertid,
särskilt inom vissa branscher och yrken, och i synnerhet inom de mest expansiva områdena
på arbetsmarknaden växer rekryteringssvårigheterna.69 Generationsväxlingen i samband med
att 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden medför att arbetskraftstillgången krymper snabbare än under tidigare jämförbara perioder, vilket kan leda till rekryteringsproblem även i yrkesområden som inte expanderar. Arbetsgivarna höjer dessutom alltid kompetenskraven vid
rekryteringar när tillgången på arbetskraft är god. Det kommande året är ett sådant skede och
i samband med detta kommer sannolikt allt fler signaler om brist på arbetskraft inom olika
branscher och yrken.
Bristen på arbetskraft rapporteras främst ifrån vissa näringar inom privat tjänstesektor, i första hand IT, teknik och andra uppdragsverksamheter, samt inom byggnadsverksamhet. Inom
dessa bristområden väntas rekryteringsproblemen öka tydligt kommande år. Den utbildade
arbetskraftspotentialen inom yrken som främst efterfrågas inom dessa verksamheter är för
liten och en fortsatt expansion inom näringarna medför ett än mer ansträngt rekryteringsläge.
Industrin drabbades hårt av konjunkturraset 2008, och i synnerhet vissa yrken. Som ofta
förut drabbades yrken med kort utbildning värst samtidigt som den långsiktiga trenden mot
mer specialiserad industritillverkning består. De kraftiga neddragningarna med rekordhöga
varseltal från industrin blir ett dilemma även ur rekryteringssynpunkt, detta genom att den
negativa publiciteten avskräcker personer att utbilda sig mot industri och teknik.
Rekryteringsbilden är således inte enbart negativ ur den arbetssökandes perspektiv, för samtidigt som det sker trendmässiga neddragningar inom vissa yrkeskategorier så finns det fort69 Se inledningen på avsnittet näringsgrenar för en redovisning av rekryteringsproblemen i privat och offentlig sektor.
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farande betydande behov av att rekrytera välutbildad industripersonal. Det finns mot denna
bakgrund redan en tydlig tendens mot att bristen på utbildade inom vissa industriyrken ökar,
och den tendensen kommer att förstärkas betydligt kommande år.
Benägenheten att anmäla lediga platser med rekryteringssvårigheter till Arbetsförmedlingen
varierar mellan olika branscher. Industribranschernas anmälningsgrad är i allmänhet högre
än andra branschers. Inom många näringar inom privata tjänster råder det motsatta förhållandet. Byggnadsverksamheten ligger mitt emellan dessa yrkesområden i anmälningsbenägenhet. En låg anmälningsbenägenhet inom vissa näringar innebär att Arbetsförmedlingen
inte kan påverka rekryteringssituationen och medverka till att arbetsgivarna finner den arbetskraft de söker. I höstens undersökning har underlag samlats in rörande arbetsgivarnas
önskemål om service i samband med rekryteringar. Dessa resultat visar att många arbetsgivare önskar sådant stöd. Hela 80 procent av de intervjuade företagen i privat sektor önskade
samarbete med Arbetsförmedlingen i samband med rekrytering, och det resultatet får betraktas som mycket bra eftersom urvalet består av arbetsställen som är Arbetsförmedlingens kunder och företag som inte är det.
Inom följande yrkesgrupper kan bristen på utbildade växa under åren 2010 och 2011:
•

Specialistyrken inom teknik och data

•

Specialistyrken inom hälso- och sjukvård

•

Några yrken inom försäljning och uppdrag

•

Vissa yrken inom byggnadshantverk samt inom anläggningsverksamhet

•

Kvalificerade yrkesarbetare inom industrin

Hög arbetslöshet inom en del yrken
Inom en del yrken råder stora överskott på arbetskraft i förhållande till efterfrågan. De yrken
som det främst handlar om är vissa kategorier av industriyrken. Under lågkonjunkturen mer
än fördubblades antalet personer som blev arbetslösa (inklusive aktivitetsstöden) inom industriyrken och inom vissa kategorier skedde en tredubbling. Många av dem som blivit utan
arbete saknar gymnasial utbildning, och de flesta är män. Bilden är likartad även inom andra
områden än industriyrken. Det är yrken med lägre utbildningskrav som drabbats mest under
lågkonjunkturen. Utgångsläget år 2008 i fråga om arbetslöshetsnivå var också sämre för dessa hårt drabbade yrken än för andra yrkesområden.
En stor utmaning inom arbetsmarknadspolitiken blir att förändra denna bild, underlätta yrkesrörlighet och undvika att arbetslösa blir fast i tillbakagående yrken eller yrken med konstant hög arbetslöshet där utsikterna att finna ett nytt arbete är små. Dessa yrkesgrupper innehåller idag arbetslösa som inte kunde finna arbete under föregående högkonjunkturperiod
och dessa yrken har nu än högre arbetslöshet. Personer i dessa yrken benämns ofta strukturarbetslösa. Gruppen av strukturarbetslösa fylls dessutom på av ungdomar som inte lyckas
med att genomföra en gymnasieutbildning och av utrikesfödda med kort skolutbildning. Likaså riskerar många av dem som förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen att
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hamna i gruppen strukturarbetslösa. Det finns en stor risk för att den strukturella arbetslösheten fastnar på en hög nivå.

Arbetslöshetsförsäkringen på väg att förlora sitt syfte
Ett redskap inom arbetsmarknadspolitiken för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och
undvika strukturell arbetslöshet är en aktiv användning av arbetslöshetsförsäkringen som
omställningsförsäkring. Antalet ersättningstagare inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen
minskar nämligen kontinuerligt år från år. I augusti 2010 uppbar cirka 140 000 personer
ersättning och det var endast strax över 40 procent av det totala antalet möjliga ersättningstagare.70 Andelen ersättningstagare har minskat successivt de senaste åren men under år
2010 har nedgångstakten tilltagit. Enbart under det senaste året71 har andelen ersättningstagare fallit med 10 procentenheter och sedan början av 2006 har andelen halverats, från cirka
80 procent. Detta betyder att möjligheterna att använda arbetslöshetsförsäkringen som ett
redskap för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden försämrats påtagligt.
Nedgången återfinns bland både svenskfödda och utlandsfödda. Bland utlandsfödda har bara
30 procent arbetslöshetsersättning. Mot bakgrund av att allt fler utlandsfödda skrivs in på
Arbetsförmedlingen kommer andelen ersättningstagare att fortsätta sjunka åren 2011 och
2012. Fortsätter nuvarande nedgångstakt sjunker andelen ersättningstagare till knappt en
tredjedel nästa år och till mindre än en fjärdedel år 2012.
Arbetslöshetsersättning, andel ersättningsdeltagare
januari 2006 - oktober 2010
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70
71

Arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda.
Mellan augusti 2009 och augusti 2010. Andelen är än lägre under hösten 2010.

2010
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Regional utveckling
Bred återhämtning på arbetsmarknaden
I takt med att effekterna av den finansiella krisens klingat av har arbetsmarknaden visat styrka i merparten av landets regioner. Under krisen dessförinnan hade dock de industritunga
länen drabbats mycket kraftigt samtidigt som sysselsättningen var betydligt starkare i mer
tjänsteintensiva delar av landet. Allra tydligast syns detta i Stockholms län där sysselsättningen till och med indikeras ha ökat något under 2009 jämfört med året före, men även Uppsala
och Skåne län klarade sig genom krisen relativt väl.
Under innevarande år har således efterfrågan på arbetskraft återhämtat sig på bred front.
Antalet varsel har minskat kraftigt i samtliga län och antalet anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen har på motsvarande sätt ökat i alla regioner. I de delar av landet som har en
arbetsmarknad med tydligt inslag av privata tjänsteverksamheter – främst Stockholms, Uppsala och Skåne län – har sysselsättningen fortsatt att utvecklats starkt under året, men den
positiva trenden är också tydlig i Hallands län. Samtidigt har sysselsättningen också visat
tydlig återhämtning även i de delar av landet som drabbades allra hårdast under krisen, vilket
är påtagligt i bland annat Västra Götalands, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge, Örebro, Värmlands och Gävleborgs län. Endast Västmanlands och Dalarnas län har uppvisat en
fortsatt försiktig sysselsättningsutveckling under innevarande år.72
Fortfarande är dock skillnaderna i sysselsättningsgraden stora mellan länen. Högst andel
sysselsatta återfinns i Stockholms, Hallands, Jönköpings och Kronobergs län.73 Samtidigt
noteras låga andelar i Östergötlands, Västernorrlands, Norrbottens och Blekinge län. Trots
tydlig jobbtillväxt under året är sysselsättningsgraderna dessutom fortfarande låga även i
Örebro och Gävleborgs län. Delar av skillnaderna mellan länen förklaras emellertid av stora
antal studerande vid regionala universitet och högskolor.

Positiv marknadsutveckling i samtliga län…
I Arbetsförmedlingens nyligen genomförda intervjuer kan man utläsa att de privata arbetsgivarna har förväntningar om ökad efterfrågan i samtliga län. Allra mest positiva inför utvecklingen under det kommande halvåret är arbetsgivarna i Jönköpings, Stockholms, Västmanlands, Skåne, Västra Götalands och Hallands län. Arbetsgivarna i Västerbottens, Gotlands,
Jämtlands och Gävleborgs län uppvisar å andra sidan en något mer försiktig hållning. Samtidigt visar undersökningen på successivt stigande tillförsikt i samtliga län under det kommande året, vilket framgår tydligt i följande diagram.74

Jämförelserna av de regionala sysselsättningsförändringarna avser utvecklingen under kvartal 1-3 2010 jämfört med motsvarande kvartal 2009 enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU). Det bör dock understrykas att den regionala
sysselsättningsstatistiken är behäftad med stor osäkerhet, i synnerhet för mindre befolkningsrika län.
73 Jämförelserna avser sysselsättningsgraderna under kvartal 1-3 i år. Även för Gotlands län indikeras höga sysselsättningsgrader
under året, vilket dock bör tolkas med försiktighet.
74 För att bredda underlaget är samtliga regionala analyser av resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning baserade
på såväl bas- som tilläggsurvalen. För mer information se även avsnittet metod och urval i denna rapport.
72
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Efterfrågan på varor och tjänster
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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En viktig orsak till de regionala skillnaderna i förväntningar om kommande marknadsutveckling är de olika länens näringsstruktur. Regioner med stort inslag av industriverksamhet är
generellt mer återhållsamma i sina bedömningar. På motsvarande sätt hyser arbetsgivare på
mer tjänsteintensiva arbetsmarknader större förhoppningar inför det kommande året.
Bland de offentliga arbetsgivarna är dock bilden av kommande utveckling betydligt mer
splittrad, främst beroende på olika ekonomiska förutsättningar. Medan man i Södermanlands, Östergötlands, Uppsala, Västerbottens och Västmanlands län planerar för ökad verksamhet visar våra intervjuer på betydligt större återhållsamhet i Gotlands, Jämtlands, Värmlands, Kronobergs och Norrbottens län.

…men också stigande rekryteringsproblem
Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft har ökat visar vår undersökning också på stigande
svårigheter att hitta rätt kompetenser.75 Bristtalen i privat sektor är fortfarande lägre än under föregående högkonjunktur, men svårigheterna har stigit i alla delar av landet under det
senaste halvåret. Allra mest utbredd brist noteras i Norrbottens, Stockholms och Södermanlands län där drygt var femte arbetsgivare redovisat svårigheter att rekrytera under det senaste halvåret. Sedan vårens intervjuer har bristen ökat påfallande mycket även i Norrbottens,
Kronobergs, Västmanlands och Örebro län. Gemensamt för de regioner som noterar höga och
stigande bristtal är utbredda och mycket tydligt ökande rekryteringsproblem inom byggnadsverksamheten. I flera län noteras motsvarande utveckling även inom industrin.

75

Se inledningen på avsnittet näringsgrenar för en redovisning av rekryteringsproblemen i privat och offentlig sektor.
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Rekryteringsproblem per län

Andel arbetsställen som upplevt svårigheter att rekrytera
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Också de offentliga arbetsgivarna har noterat ökade svårigheter att rekrytera. Bilden är dock
inte lika entydig som i den privata sektorn. Jämfört med vårens undersökning noteras stigande rekryteringsproblem i 18 av 21 län medan motsatt tendens kan iakttas i Gävleborgs, Västmanlands och Blekinge län. De mest utbredda svårigheterna återfinns i Gotlands, Jämtlands,
Hallands, Uppsala, Södermanlands och Västernorrlands län. Motpolerna är Värmlands, Västra Götalands och Gävleborgs län vilka alla redovisar jämförelsevis låga bristtal. Samtidigt är
spännvidden mycket stor mellan regioner med mer frekventa rekryteringsproblem och de
delar av landet vilka enbart noterar liten brist på arbetskraft.

Storstadslänen tar täten
Den positiva arbetsmarknadsutvecklingen kommer att fortgå även under nästa år.76 I stort
sett samtliga regioner väntas få en ökad sysselsättning, men den tydligaste tillväxten bedöms
för storstadslänen77 – drivet av en stark sysselsättningstillväxt i den privata tjänstesektorn.
Också i Dalarnas, Örebro, Uppsala och Västmanlands län förväntas utvecklingen vara relativt
stark. Svagast utveckling väntas i Jämtlands län, vilket förklaras av ett bekymmersamt utgångsläge med en indikerad kraftig nedgång i sysselsättningen under såväl 2009 som under
hittillsvarande kvartal i år. Den dämpade utvecklingen i Jämtlands län bekräftas även av Statistiska centralbyråns kortperiodiska sysselsättningsstatistik. Även Västernorrlands, Gävleborgs, Blekinge, Kronobergs och Östergötlands län bedöms få en relativt svag utveckling under 2011.78 Gemensamt för dessa regioner är en förhållandevis stor andel sysselsatta inom
industrin, vilket väntas öka antalet anställda endast i begränsad omfattning under året som
kommer. Utvecklingen i Blekinge och Västernorrlands län påverkas också av en bedömd
dämpad utveckling för området offentliga tjänster, vilka är viktiga arbetsgivare i dessa regioner.
Samtliga beskrivningar av den regionala sysselsättningsutvecklingen för nästa år avser förväntad utveckling mellan kvartal 4 i år
och motsvarande kvartal nästa år. Därmed avviker de regionala bedömningarna från samtliga övriga beskrivningar vilka genomgående avser helårsgenomsnitt.
77 Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.
78 Den regionala sysselsättningsstatistiken bör dock tolkas med viss försiktighet.
76

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

104

Sysselsättningsförändring kv 4 2010 - kv 4 2011
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Sammantaget betyder detta att vi bedömer att den hittillsvarande utvecklingen på arbetsmarknaden, mot en betydligt starkare arbetsmarknad i storstadslänen, kommer att fortgå
även under nästa år. Detta är en utveckling som blir mycket tydlig relativt befolkningsunderlaget i arbetsför ålder i de olika delarna av landet.79 Medan storstadslänen svarar för 52 procent av befolkningen motsvarar deras andel av den förväntade sysselsättningstillväxten hela
73 procent. Denna utveckling förklaras främst av tidigare nämnda skillnader i branschstrukturen mellan de olika regionerna. För regioner med en stor offentlig sektor har också de ekonomiska förutsättningarna för dessa arbetsgivare betydelse för kommande sysselsättningsutveckling.

Arbetslösheten minskar i hela landet
Under innevarande år har även ökningstakten av antalet inskrivna arbetslösa (inkluderat
sökande i program med aktivitetsstöd) bromsat in i samtliga län. Fortfarande är dock andelen
arbetslösa högre än under hösten i fjol i hälften av regionerna.80 Tydligast minskning visar
Jönköpings, Västerbottens och Örebro län medan Jämtlands, Gotlands, Skåne och Västernorrlands län noterar den svagaste utvecklingen. Det bör dock samtidigt betonas att det
finns betydande skillnader mellan utgångsläget i respektive län.81
Under 2011 väntas arbetslösheten minska i samtliga regioner.82 Störst nedgångar bedöms för
Blekinge, Värmlands, Gotlands och Dalarnas län. Samtidigt ser nedgången av arbetslösheten
ut att bli mer blygsam i Skåne, Östergötlands, Västerbottens och Kronobergs län. Vid slutet av
nästa år bedöms därmed arbetslösheten bli lägst i Uppsala, Stockholms, Jönköpings och
Hallands län. I andra änden av skalan återfinns Västernorrlands, Gävleborgs, Jämtlands och
Södermanlands län, vilka alla bedöms få en arbetslöshet överstigande 8 procent av befolkMed arbetsför ålder avses här åldersgruppen 16-64 år.
Avser oktober 2010 jämfört med samma månad i fjol.
81 Alla uppgifter om den relativa arbetslösheten (inkluderat sökande i program med aktivitetsstöd) redovisas i detta avsnitt som
andelar av befolkningen i åldersgruppen 16-64 år i respektive län.
82 Samtliga beskrivningar av utvecklingen för arbetslösa (inkluderat sökande i program med aktivitetsstöd) för nästa år avser förväntad utveckling mellan kvartal 4 i år och motsvarande kvartal nästa år.
79
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ningen 16-64 år. Sammantaget medför detta att hittillsvarande mönster med stor spännvidd
mellan regionernas arbetslöshet kommer att bestå även under 2011 samt att flera av de delar
av landet som blev hårt drabbade av krisen även fortsättningsvis kommer att notera höga
arbetslöshetstal och en påtaglig risk för ökad och ihållande strukturarbetslöshet.
Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd
andel av befolkningen 16-64 år, kv 4 2011
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Bilaga 1. Metod och urval
Syfte och historik
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess
utvecklats kontinuerligt. I mitten av 1990-talet infördes ett enhetligt intervjuformulär, men
därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats.
Prognosarbetet involverar hela myndighetens organisation, det vill säga såväl de lokala förmedlingskontoren som centralt placerade funktioner i verksamheten. Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen fördjupad information om läget och framtidsutsikterna på
arbetsmarknaden, samt att fungera som ett planeringsunderlag för verksamheten på såväl
lokal som central nivå.

Urvalet
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen, vilket kan definieras som ett företags lokala arbetsplats. Förmedlingen gör två prognoser per år, en på våren (intervjuperiod mars-april och presentation i början av juni) och en
på hösten (intervjuperiod september-oktober och presentation i början av december). De
arbetsställen som ska intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från Statistiska centralbyråns
(SCB) företagsregister. Urvalen avser åren 2007 och 2008 arbetsställen med en anställd och
uppåt och från och med 2009 arbetsställen med två anställda och uppåt. Tidigare prognosurval bestod av arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren
(enligt SNI 2007), arbetsställestorlek83 och län. Samma urval används normalt i två år (fyra
prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i tre grupper: 1) basurvalet, som utgör grunden för de analyser som görs på riksnivå; 2) tilläggsurvalet, som är ett tillägg av arbetsställen och som kan
ändras och anpassas för lokala och regionala behov (det används främst för att ge en bra
spegling av lokala och regionala arbetsmarknader); 3) urvalet av små arbetsställen (2-4 anställda).
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen mycket stort vilket gör
att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I höstens undersökning består basurvalet av
8 700 arbetsställen med 5 eller fler anställda, vartill kommer 1 800 arbetsställen med 2-4
anställda. Dessutom finns 6 000 arbetsställen i tilläggsurvalet.
I höstens undersökning uppgick svarsfrekvensen för basurvalet till 72 procent, vilket innebär
en ökning med 3 procentenheter sedan föregående undersökning. Svarsfrekvensen är mycket
högre än i många liknande undersökningar, dels genom att frågorna ställs vid ett personligt
möte eller via telefon, dels tack vare Arbetsförmedlingens redan upparbetade kontakter med
arbetsgivarna. Svarsfrekvensen inom urvalet av de mindre arbetsställena var däremot lägre,

83

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 2-4, 5-19, 20-49, 50-99, 100-.
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60 procent, vilket delvis beror på att Arbetsförmedlingens kontakter med dessa arbetsgivare
inte är lika upparbetade.
Arbetsförmedlingen intervjuar även representanter för olika verksamhetsområden i landets
samtliga primär- och landstingskommuner. Det sker också intervjuer med ett antal statliga
arbetsgivare. Svarsfrekvensen för kommunsektorn var denna gång 83 procent, vilket är 3
procentenheter lägre än under föregående intervjuundersökning.

Metod
Svaren inhämtas i dialog med arbetsgivarna vid besök eller per telefon. Anledningen är att
den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha god möjlighet att ställa följdfrågor så att risken för
missförstånd kring frågornas syfte och innehåll minimeras. 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.
Inför varje omgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande genomgång av det
aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock genomföras i basurvalet bortsett
från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
Resultatet av intervjuundersökningarna utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna. En sannolikhetsbedömning och analys av svaren görs dock på grundval av annan statistik
och andra kriterier som påverkar arbetsmarknaden. De prognossiffror som presenteras är
således Arbetsförmedlingens egna slutsatser angående den förväntade utvecklingen av ekonomin och arbetsmarknaden. Samtliga analyser och prognoser av arbetslösheten, sysselsättningen och arbetskraften avser åldersgruppen 16-64 år.

Näringsgrensindelning
Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är den
nuvarande indelningen i SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) enligt så kallad grov nivå.
Näringsgren

SNI 2007

Jord- och skogsbruk

01-03

Industrin

05-33, 35-39

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
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För gruppen privata tjänster har vi aggregerat (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 summerat
(1) offentlig förvaltning, (2) utbildning samt (3) vård och omsorg.
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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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Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie
Rapportserie Ura
Ura 2000:1
Ura 2000:2
Ura 2000:3
Ura 2000:4
Ura 2000:5
Ura 2000:6
Ura 2000:7
Ura 2000:8
Ura 2000:9
Ura 2000:10
Ura 2001:1
Ura 2001:2

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

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

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

Ura 2003:3 Den framtida personalförsörjningen inom utbildning
– Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015
Ura 2003:4 Arbetsmarknadsutbildning 2002 – Uppföljning av deltagare
som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2002
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Rekv nr 802499
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Rekv nr 802663
Rekv nr 802690
Rekv nr 802699
Rekv nr 802700
Rekv nr 802701

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