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Sammanfattning
Rekordökning av sysselsättningen 2011
Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit mycket stark sedan efterfrågan på arbetskraft
vände upp hösten 2009. Sysselsättningen har ökat i hög takt, och arbetslösheten har krympt.
Nedgången har dock motverkats av en kraftig ökning av arbetskraftsutbudet, i och med att
allt fler har trätt in på arbetsmarknaden. Resultatet från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av nästan 12 500 arbetsställen i privat näringsliv visar att förstärkningen på arbetsmarknaden fortsätter under 2011 och 2012. Dessutom blir behovet av ersättningsrekryteringar stort då många pensioneras under dessa år. Det leder till en ökad sysselsättning och en
minskad arbetslöshet under de närmaste åren. Sysselsättningen beräknas öka rekordstarkt
under 2011, eller med 107 000 personer. Ökningen reduceras sedan till 61 000 personer 2012.
Arbetslösheten faller tillbaka från 8,4 procent 2010 till 7,5 procent 2011 och till 6,7 procent
2012.
De framåtblickande indikatorerna för arbetsmarknaden har dock mattats från en hög nivå,
och det talar för att takten i sysselsättningsökningen bromsar in undan för undan. Det finns
en tendens att ökningen av antalet nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen saktat in
och att ökningen av sysselsättningen gått något långsammare under mars och april 2011 jämfört med månaderna innan. Dock fortsätter arbetslösheten att minska i en förhållandevis god
takt, och det sammanhänger med att ökningen av arbetskraftsutbudet reduceras.

Stark global tillväxt, men den mattas
Den goda utvecklingen på arbetsmarknaden är bland annat en följd av att den internationella
konjunkturen förstärktes påtagligt under 2010. Den globala BNP-tillväxten uppgick till starka
5,0 procent 2010, och det ska sättas i relation till att BNP minskade med 0,5 procent 2009.
Dessutom talar det mesta för en fortsatt hygglig aktivitet i världsekonomin under åren 2011
och 2012. Några osäkerhetsmoment har nu skingrats. Naturkatastrofen i Japan som följdes av
att flera kärnkraftsreaktorer havererade bedöms av en enig ekonomkår få endast begränsad
effekt på världsekonomin. Dessutom har osäkerheten kring utvecklingen i Nordafrika åtminstone temporärt minskat.
Det som håller tillbaka tillväxten under kommande år är obalansproblemen i Förenta staternas ekonomi, vilka kommer att framkalla en mer restriktiv ekonomisk politik. Dock bedöms
anpassningen komma att ske med en förhållandevis hygglig ekonomisk tillväxt, som drivs av
en god exportökning. Tillväxtländerna med Kina i spetsen brottas med för hög inflationstakt,
vilket innebär att regeringarna kommer att göra sitt bästa för att dämpa BNP-tillväxten. Den
största osäkerheten återfinns emellertid i Europa. Tillväxten inom EU hålls uppe av en fortsatt stark utveckling i Tyskland och i de nordiska länderna. Däremot förblir de ekonomiska
problemen stora i flera av de sydeuropeiska länderna samt Irland. Det råder en stor osäkerhet
om nödlånen till Irland, Portugal och Grekland är tillräckliga, och osäkerheten är för närvarande störst för Grekland. Till detta kan läggas att det finns en risk att även Spanien kan
komma att behöva nödlån. Trots allt bedöms den globala ekonomin komma att växa med
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nästan 4,5 procent både 2011 och 2012, och liksom tidigare agerar tillväxtländerna draglokomotiv.

BNP ökar med 4,8 procent 2011
Den svenska ekonomin är inne i en period av stark tillväxt och under föregående år växte BNP
med hela 5,7 procent. Detta innebär att produktionstappet från den finansiella krisen vid slutet av 2008 blev återhämtat under fjärde kvartalet 2010. Dock har ökningstempot mattats
under fjärde kvartalet 2010 och första kvartalet 2011. Mellan fjärde kvartalet 2010 och första
kvartalet 2011 ökade BNP med 3,3 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt. De framåtblickande indikatorerna har också mattats, fast på en mycket hög nivå, vilket talar för att
BNP-tillväxten gått in i en lugnare bana. Det betyder att BNP trots allt beräknas öka med goda
4,8 procent 2011 och med 2,9 procent 2012.
Det är en bred uppgång som kommer att ligga bakom den starka tillväxten i landet under 2011
och 2012. Den privata konsumtionen bedöms komma att utvecklas starkt under de kommande åren, trots en svag utveckling under första kvartalet 2011. Detta kan kopplas till en god
inkomstutveckling för hushållen. Vidare förstärks investeringskonjunkturen ytterligare genom stigande investeringar inom industrin och en fortsatt ökning av bostadsinvesteringarna.
Exporten dämpas något men den förblir ändå stark, dock motverkas exportbidraget till BNP
av en stor import. Den offentliga konsumtionen bedöms komma att öka svagt under åren 2011
och 2012.

Nästan 170 000 fler sysselsatta på två år
Sysselsättningen började stiga vid slutet av 2009 och har därefter ökat i god takt. Fram till
och med april har sysselsättningen ökat med nästan 150 000 personer, vilket betyder att det
sysselsättningstapp som skedde till följd av den finansiella krisen hösten 2008 var återhämtat
vid slutet av 2010. Relaterat till befolkningen är dock andelen sysselsatta i åldern 16-64 år
fortfarande lägre än vad som var fallet före den finansiella krisen, vilket är en följd av en påtaglig ökning av den aktiva befolkningen. Det finns dock tecken på att ökningen av sysselsättningen mattats under mars och april, och den utvecklingen stämmer överens med utvecklingen av nyanmälda lediga platser till landets arbetsförmedlingar. De framåtblickande indikatorerna för arbetsmarknaden indikerar en något lugnare sysselsättningsökning framöver. Trots
detta beräknas sysselsättningen komma att öka med 107 000 år 2011, vilket i så fall skulle bli
den största sysselsättningsökning som Arbetskraftsundersökningen någonsin redovisat. För
2012 beräknas sysselsättningsökningen till 61 000 personer.

Stora skillnader mellan män och kvinnors sysselsättningsläge
Sett över hela återhämtningsperioden har männen svarat för en större del av sysselsättningsökningen än kvinnorna, cirka 60 procent. När sysselsättningen började öka i slutet av 2009
var det enbart männens sysselsättning som ökade, och under 2010 ökade fortfarande männens sysselsättning snabbare än kvinnornas. Vid slutet av året skedde en utjämning och den
utvecklingen har bestått hittills i år. Den beskrivna utvecklingen ledde till att skillnaden mellan kvinnors och mäns sysselsättningsgrad under hösten 2010 blev den största sedan mitten
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av 1980-talet. Sannolikt kommer sysselsättningsgapet att minska något men utvecklingen
avgörs till mycket stor del av arbetsmarknadsutvecklingen för utrikes födda kvinnor.
Sysselsättningen relaterat till befolkningen 16-64 år har utvecklats svagt för utrikes födda och
i synnerhet för utomeuropeiskt födda. Detta sammanhänger med en kraftig ökning av utomeuropeiskt födda i befolkningen och att kvinnor i denna grupp haft en i förhållande till män
synnerligen svag utveckling. Skillnaden i sysselsättningsgrad är nu mycket stor mellan
svenskfödda kvinnor och utomeuropeiskt födda kvinnor. Allt talar emellertid för att den goda
utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att gynna utrikes födda under de kommande åren.
Dessutom ökar bristen på arbetskraft undan för undan, vilket indikerar att sysselsättningsgapet mellan svenskfödda och utrikes födda krymper under åren 2011 och 2012.
Sysselsättningsgraden har förstärkts för samtliga åldrar och det är en utveckling som fortsätter 2011 och 2012. En grupp som dock alltid gynnas när efterfrågan på arbetskraft stiger är
ungdomar. Procentuellt sett ökade ungdomar i åldrarna 20-24 år sin sysselsättningsgrad
mest under årets fyra första månader jämfört med motsvarande period 2010, men ökningen
var också markant för åldrarna 25-34 år. Även under åren 2011 och 2012 kommer dessa åldrar att ha relativt lätt att finna ett arbete under förutsättning att de har åtminstone gymnasiekompetens.

Arbetskraftsökningen dämpas 2011 och 2012
Utbudet av arbetskraft (arbetslösa plus sysselsatta) har ökat betydligt starkare än väntat under 2010 och inledningen av 2011. Under månaderna mars och april 2011 finns dock tecken
på att ökningstakten börjat växla ned och det är en utveckling som bedöms fortsätta under
hela prognosperioden. Denna utveckling har vi också förutsett i tidigare prognoser. Arbetskraftens utveckling styrs av två faktorer, befolkningseffekten och benägenheten att delta i
arbetslivet. Befolkningseffekten på arbetskraften blir allt mer begränsad och styrs de kommande åren helt och hållet av storleken på tillskottet av utrikes födda. Arbetskraftsutbudet
påverkas därmed i växande grad av huruvida fler väljer att delta i arbetslivet, och här blir tillskottet betydande under både år 2011 och 2012. Det finns tydliga tecken på att den utbudshöjande politiken haft avsedd effekt, det sker exempelvis en kontinuerlig överföring från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen och även jobbskatteavdraget kan ha haft en stimulerande
effekt på arbetssökandet. Dessutom leder alltid en god arbetsmarknad till att fler träder in på
arbetsmarknaden, eftersom fler väljer arbete framför exempelvis studier. Arbetskraften beräknas öka med 64 000 personer 2011 och med 27 000 personer 2012.

Privat tjänstesektor växer snabbt
Efterfrågan på tjänster som tillhandahålls av den privata tjänstesektorn har ökat i god takt,
även om utfallet blev sämre än vad företagen räknade med hösten 2010. Optimismen är dock
fortsatt stor för det kommande året. 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 har haft en stark utveckling och man räknar
med att den förstärks än mer under det närmaste året. Särskilt starkt går bemanningsbranschen. Handeln har haft en svacka, men räknar med en god försäljningsutveckling framöver.
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Hotell- och restaurangnäringen har gått mycket bra och räknar med ytterligare ett starkt år.
Transportnäringen gynnas av växande aktivitet inom byggnadsverksamheten, god privat konsumtion och en fortsatt god export. Antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn beräknas öka med 59 000 år 2011 och med 40 000 år 2012.

Första gången sedan 1990-talet – fler industrijobb
Industrin har varit inne i en stark konjunktur under det senaste året och företagen är mycket
positiva för det närmaste året. Sysselsättningen stiger och det är första gången sedan 1998
som industrisysselsättningen ökar. Dessutom underskattas förändringen genom att det blivit
vanligare att använda bemanningsföretag. Det mesta talar för att aktivitetsökningen växlar
ned något från en hög nivå, vilket är en följd av att tillväxten av världshandeln dämpas. För
2011 och 2012 beräknas sysselsättningen komma att öka med 11 000 personer respektive
5 000 personer. Man får gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att finna en större ökning av
industrisysselsättningen.

Hög aktivitet inom byggnadsverksamheten
Byggkonjunkturen har förstärkts ytterligare och företagen räknar med att tiderna blir ännu
bättre. Bakom detta ligger en ökad bostadsproduktion och en stark utveckling av ombyggnadsverksamheten, där det så kallade rot-avdraget spelat en stor roll. För det kommande året
fortsätter bostadsproduktionen att stiga medan rot-sektorn (reparation, om- och tillbyggnad)
dämpas på en hög nivå. Sysselsättningen har ökat och det är en utveckling som fortsätter under de kommande åren, med ett sammanlagt tillskott av 11 000 personer under perioden
2010-2012.

Offentlig sysselsättning växer bland privata huvudmän
För landets kommuner och landsting ser 2011 ut att bli ännu ett resultatmässigt starkt år,
men ekonomin blir kärvare 2012 på grund av att det tillfälliga konjunkturstödet till kommunsektorn fasas ut. Kommunerna planerar för neddragningar inom skolan bland annat beroende på tydligt sjunkande elevantal för gymnasieskolan, medan en fortsatt ökning av barnomsorgen planeras. Landstingen räknar framför allt med att dra ned på verksamhetsområdet
primärvård, på grund av överföringar till privat huvudman. Antalet anställda inom kommuner och landsting bedöms av arbetsgivarna komma att bli något mindre under 2012, medan
antalet anställda inom den offentliga tjänstesektorn med privat huvudman fortsätter att öka
under både 2011 och 2012. Idag är 20 procent motsvarande 255 000 personer av dem som
arbetar inom kommunala verksamhetsområden anställda av privat huvudman. Sysselsättningen inom offentlig tjänstesektor inklusive privata huvudmän bedöms öka med 28 000
personer 2011 och med 12 000 personer 2012.

Arbetslösheten sjunker till 6,7 procent
Nedgången av arbetslösheten har hittills motverkats av den stora ökningen av utbudet av
arbetskraft, en effekt som dock klingar av under 2011. Årsgenomsnittet av arbetslösheten
beräknas minska från 8,4 procent 2010 till 7,5 procent 2011 och till 6,7 procent 2012. Det
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betyder att antalet arbetslösa minskar från 409 000 år 2010 till 366 000 år 2011 och till
332 000 år 2012.
Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program ökade kraftigt mellan 2009 och 2010,
från 127 000 till 185 000. För 2011 och 2012 beräknas antalet till 178 000 respektive 160 000.
Detta motsvarar 3,6 respektive 3,2 procent av arbetskraften.

Största utmaningarna i högkonjunktur
Trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under de kommande åren blir utmaningarna för Arbetsförmedlingen större än någonsin jämfört med liknande konjunkturlägen tidigare.
Bristen på arbetskraft kommer att stiga inom allt fler näringsgrenar och inom alla regioner.
Det kommer således att bli allt svårare att finna den arbetskraft som arbetsgivarna vill anställa inom vissa yrkesområden, framför allt under år 2012. Generationsväxlingen ställs då på sin
spets. Pensionsavgångarna blir höga i många regioner samtidigt som nytillskottet av arbetskraft blir lågt. Inom allt fler kommuner kommer därigenom arbetskraftsutbudet att minska
och det försvårar möjligheterna att öka sysselsättningen.
Inom följande yrkesområden väntas de största rekryteringsproblemen:
•

Yrken inom teknik och data

•

Yrken inom byggnadsarbete samt inom anläggningsverksamhet

•

Kvalificerade yrkesarbetare inom industrin

•

Vissa yrken inom transport, försäljning och uppdrag

•

Högskoleyrken inom hälso- och sjukvård

•

Vissa läraryrken

Bristen på arbetskraft inom privat näringsliv bedöms öka inom yrken tillhörande byggnadsverksamhet, IT och teknik samt yrken med högre kvalifikationskrav inom industrin. Inom
dessa bristområden väntas rekryteringsproblemen öka under år 2011 och innebära besvärliga
störningar i rekryteringsläget under år 2012. Den tillträdande arbetskraften inom de yrken
som främst efterfrågas inom dessa verksamheter är för liten för att en fortsatt snabb expansion ska kunna ske år 2012. Det finns inga omedelbara lösningar inom landet för att öka tillgången på arbetskraft inom dessa områden under de förutsättningar som för närvarande gäller på utbildningsområdet. Den väg till ökad tillgång på arbetskraft som står till buds är invandring av arbetskraft från andra länder. Inom detta område kan Arbetsförmedlingen spela
en aktiv roll. Idag finns ett utvecklat samarbete inom Eures1 men det finns även behov av att
utveckla samarbetet med länder utanför EU. Det finns bland annat ej nyttjade arbetskraftspotentialer i Nordafrika och delar av Asien.

1

Eures är ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar som bland annat informerar om lediga platser i 31 europeiska länder.

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

7

Det finns ännu inget i vår intervjuundersökning som tyder på att bristen på arbetskraft skulle
innebära ett generellt tryck uppåt på lönerna. Den enda bransch som signalerat att lönerna
påverkats uppåt på grund av bristen på arbetskraft är IT-sektorn.

Stora grupper får fortsatt svårt att finna jobb
Den utbudsinriktade politiken för att trygga arbetskraftsförsörjningen på lång sikt har medfört en kraftig ökning av arbetskraftsutbudet men den har också lett till att det nu finns betydligt fler personer i grupper som har svårt att finna arbete. Antalet i dessa grupper har ökat
mycket mer än vanligt bland annat genom ett stort tillskott av utrikes födda och genom överföring av personer från sjukförsäkringssystemet. Följande grupper kommer att ha fortsatta
problem att etablera sig på arbetsmarknaden:
•

Ungdomar med bristfällig utbildning

•

Utlandsfödda, särskilt födda utom Europa (kvinnor)

•

Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga

•

Arbetslösa personer 55-64 år

•

Personer med högst förgymnasial utbildning

Det finns ett stort antal arbetslösa som trots de bättre tiderna kommer att få svårt att hitta
arbete – cirka 225 000 personer finns i ovan nämnda grupper. Antalet personer i dessa grupper utgör därmed närmare 60 procent av samtliga öppet arbetslösa och deltagare i program.
Den höga andelen i utsatta grupper speglar vidden av det uppdrag som Arbetsförmedlingen
står inför under kommande år. Denna andel väntas fortsätta öka de närmaste åren och kan
komma att överstiga två tredjedelar år 2012. Det blir sannolikt den högsta andelen sedan
1980-talet.
En gemensam nämnare för dem i ovan beskrivna grupper är att många saknar fullgjord gymnasieutbildning. Gymnasiekompetens är vanligtvis ett krav vid anställningar, och den utbildningsnivån är också ett krav vid vidareutbildningar av olika slag. Att personer saknar den
nivån i sina utbildningsmeriter medför betydande svårigheter att finna en väg för vidareutbildning eller en väg in i arbetslivet med sikte på en varaktig sysselsättning.
På en treårsperiod har antalet korttidsutbildade utan arbete nästan fördubblats till att uppgå
till nära 110 000 personer. Ungefär hälften av ökningen utgörs av utlandsfödda.

Grupper av unga har svårt att etablera sig i arbetslivet
Det finns för en hel del ungdomar försvårande faktorer som inverkar på deras möjligheter att
finna arbete. En faktor som nämnts är utbildningsbakgrunden. En stor del av varje årskull
lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg och att en del genomgår utbildningar som
inte leder till arbete, många av dessa har svårt att finna en väg ut i arbete.
Av de ungdomar som var arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiskt program i april
2011 hade nästan 20 000 grundskola som högsta utbildningsnivå. Därutöver fanns det 11 000
ungdomar med gymnasieutbildning som hade saknat arbete i minst två år sedan de trädde ut
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på arbetsmarknaden. Dessa grupper av ungdomar måste ges extra stöd. Ett första steg borde
vara att göra en djupare kartläggning av deras situation, och nästa steg blir då att finna lämpliga individanpassade lösningar på deras problem så att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Exempelvis har gruppen unga med dyslexi varit stor bland dem som inte genomförde en gymnasieutbildning med godkända betyg. I annat fall riskerar dessa grupper av ungdomar att drabbas av ett långvarigt utanförskap.

Utlandsfödda med kort utbildning drabbas hårt, särskilt kvinnor
Den stora invandringen av utrikes födda har fått ett kraftfullt genomslag i betydligt fler arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program och cirka 40 procent av dem har
kort och bristfällig utbildning. Andelen med utbildning motsvarande högst grundskola har
mer än fördubblats mellan våren 2007 och våren 2011 till att omfatta över 35 procent av arbetskraften eller till nästan 50 000 personer. Uppgången har under det senaste året varit betydligt kraftigare för kvinnor än för män. Utlandsfödda kvinnor med kort utbildning är den
grupp som tappat mark mest jämfört med andra grupper på arbetsmarknaden.

Allt fler funktionsnedsatta saknar arbete
Det har skett ett stort tillskott av arbetslösa funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga
och många av dessa har sedan slussats vidare till program med aktivitetsstöd, främst till jobboch utvecklingsgarantin. Antalet funktionsnedsatta som återfinns i subventionerade anställningar har samtidigt inte förändrats i nämnvärd utsträckning. Dessutom riskerar många av
de funktionsnedsatta i jobb- och utvecklingsgarantin att övergå till fas 3 under de kommande
åren.

60 procent av jobben kommer i storstäderna
Sysselsättningen kommer att öka i samtliga län under både 2011 och 2012. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne kommer att stå för en stor del av den ökade sysselsättningen i landet, mer än 60 procent år 2011. Den utvecklingen beror på att den privata
tjänstesektorn är stor i dessa län samtidigt som även övriga näringar överlag har en stark utveckling. Det betyder att övriga län inte håller jämna steg med dessa tre län utan tappar mark
i förhållande till deras befolkningsandel.
Industrilänen har återhämtat sig starkt under det senaste året. Ett tydligt exempel är Västra
Götaland men även flera andra syd- och mellansvenska industrilän, till exempel delar av Småland, hakade på den starka konjunkturen. Dessa län kommer även att få en god utveckling av
sysselsättningen år 2011. Under 2012 växlar dock takten i uppgången ner, beroende på en
dämpad efterfrågan från utlandet, men också genom att tillgången på arbetskraft inom vissa
nyckelyrken kan bromsa uppgången. I norrlandslänen sker ett tämligen gott tillskott av jobb
och optimismen i flera delar av den landsändan är större än på många år. Utvecklingen bedöms dock bli svagare i de södra norrlandslänen, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland, än
i de norra norrlandslänen, Västerbotten och Norrbotten.
Rekryteringsläget runt om i landet kommer att allt mer påverkas av en hög andel pensionsavgångar, samtidigt som tillskottet av nya som kommer ut på arbetsmarknaden blir allt mindre
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varje år framöver. Detta kommer att medföra ett ansträngt rekryteringsläge på arbetsmarknaden i fler och fler kommuner. Det blir en stor utmaning att upprätthålla sysselsättningen i
många kommuner i utvecklingen mot sjunkande utbud av arbetskraft.
Valda indikatorer
Procentuell förändring
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BNP, till marknadspris

3,2

4,3

3,3

-0,6

-5,3

BNP, kalenderkorrigerat

3,1

4,5

3,5

-0,8

-5,2

5,7

4,8

2,9

5,5

4,8

3,2

Arbetade timmar

0,2

1,3

3,1

1,2

-2,9

2,5

2,5

2,1

Arbetade timmar, kalenderkorrigerat

0,2

2,0

3,4

0,6

-2,6

1,9

2,6

1,3

Produktivitetstillväxt

2,9

2,5

0,1

-1,6

-2,6

3,6

2,2

1,9

KPIF, inflation, årsgenomsnitt

1,1

1,4

1,5

2,7

1,7

2,0

1,7

1,8

Timlön

3,1

3,1

3,3

4,3

3,4

2,6

2,8

3,3

Hushållens reala disp. inkomster

2,1

3,8

5,4

3,2

1,6

1,4

2,3

3,1

Privat konsumtion

2,8

2,7

3,7

0,0

-0,4

3,4

2,9

3,1

Sparkvot, inkl. avtalspension

5,5

6,6

8,8

11,2

12,9

10,8

10,3

10,3

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.
2

Nyckeltal

Tusental personer

Förändring, tusental/procentenheter

Utfall

Prognos

Utfall
2007

Prognos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

Arbetskraft

4736

4778

4782

4838

4902

4929

65

42

Sysselsatta

4445

4484

4381

4429

4536

4597

104

Arbetslösa

292

294

401

409

366

332

Procent av arbetskraft

6,2

6,1

8,4

8,4

7,5

Konjunkturprogram

88

87

127

185

Procent av arbetskraft

2010

2011

2012

4

56

64

27

40

-103

49

107

61

-39

2

108

8

-43

-34

6,7

-0,9

0,0

2,2

0,1

-1,0

-0,7

178

160

-51

-1

40

58

-7

-18

1,9

1,8

2,7

3,8

3,6

3,2

-1,1

0,0

0,8

1,2

-0,2

-0,4

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

2

Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. Samtliga grupper avser 16-64 år.
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Uppföljning av tidigare prognoser
Under 2010 förstärktes arbetsmarknaden stadigt, efter det dystra året 2009. Detta förutsågs
redan i den prognos som utfärdades våren 2009, då sysselsättningsuppgången mellan 2009
och 2010 prognostiserades till 18 000 personer. Det visade sig emellertid snart att styrkan i
uppgången hade underskattats, och i höstprognosen skrevs ökningen upp till 46 000. Detta
tal kom ganska nära det slutliga utfallet, som fastställdes till en ökning med 49 000 personer.
Prognosen för 2011 har däremot förändrats markant. Här angavs i vårprognosen 2010 en
ytterligare sysselsättningstillväxt med 60 000 personer, ett tal som på hösten samma år justerades till 65 000. I nu föreliggande prognos förutses uppgången bli hela 107 000, i så fall ett
rekord i modern tid.
Arbetskraften har de senaste åren ökat kraftigt, trots den passerade lågkonjunkturen. Detta
har också uppfångats i Arbetsförmedlingens senaste prognoser, där uppgången för 2010 beräknades till 65 000 personer i den förra vårprognosen och till 53 000 i höstprognosen. Utfallet blev här ett tillskott med 56 000. För 2011 har ökningen prognostiserats till 50 000 respektive 35 000, men här tyder det mesta på att ökningstakten har underskattats. Nu räknar
vi istället med en uppgång med 64 000 personer.
Arbetslösheten för 2010 beräknades våren 2010 till 9,3 procent av arbetskraften. Den allt
starkare arbetsmarknaden medförde en nedrevidering i höstprognosen till 8,4 procent, något
som också visade sig bli slutresultatet. När det gäller 2011 har vårens och höstens prognoser
2010 angivit nivån till 9,0 respektive 7,8 procent, och i den prognos som nu är för handen
beräknas talet till 7,5 procent.
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Internationell översikt
Världsekonomin förblir stark, men tempot växlar ner
Den globala återhämtningen fortsätter i förhållandevis god takt under åren 2011 och 2012,
men tillväxttakten växlar ned. Detta är en följd av att obalanserna i Förenta staternas ekonomi kvarstår, och den amerikanska centralbanken (FED) har slagit fast att risken för en lägre
BNP-tillväxt framöver ökat. Vidare dämpas tillväxten i flera tillväxtekonomier, bland annat
Kina, vilket sammanhänger med en ökad ambition från regeringarna att få ned den höga inflationstakten. EU-områdena fortsätter dessutom att gå i otakt, med en stark utveckling i de
nordiska länderna och Tyskland samtidigt som kräftgången fortsätter för flera sydeuropeiska
länder samt för Irland. Det är också värt att påpeka att i princip alla globala konjunkturbedömare räknar med att naturkatastrofen och kärnkraftsolyckan i Japan endast kommer att
påverka världsekonomin marginellt. Den globala BNP-tillväxten beräknas växla ned från 5
procent 2010 till knappt 4,5 procent 2011 och 2012. Enligt IMF3 ökade världshandeln med
starka 12,4 procent 2010, vilket ska jämföras med ett fall på 10,9 procent 2009. För 2011 och
2012 beräknar IMF att världshandelns tillväxt kommer att växla ned till en ökning på 7,4 procent respektive 6,9 procent.
Global BNP-tillväxt

7

Procent

Prognos för 2011-2012
heldragen linje = historiskt genomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI

Fortsatt återhämtning i USA
Problemen i Förenta staternas ekonomi kvarstår, men den politiska insikten kring landets
obalansproblem har ökat. Den ekonomiska återhämtningen bromsade in påtagligt under första kvartalet 2011 då BNP växte med blygsamma 1,8 procent säsongrensat och uppräknat till
årstakt, enligt preliminära siffror, vilket kan jämföras med en tillväxt på 3,1 procent under
fjärde kvartalet 2010. Aktiviteten i ekonomin hölls tillbaka av det kalla vintervädret, ett kraftigt fall av offentlig konsumtion (försvarsutgifterna) samt stigande mat- och bensinpriser vilka påverkade hushållens köpkraft. Däremot fortsatte företagen att öka sina investeringar i
3

Internationella valutafonden.
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maskiner och lokaler. Denna utveckling bedöms förstärkas ytterligare framöver, främst via en
fortsatt stark utveckling av exporten som gynnas av en ganska god fart i världshandeln samt
en svag dollarkurs.
Framåtblickande indikatorer USA:

inköpschefsindex för industri och privat tjänstesektor
samt hushållens förtroendeindikator (Michigan)
juli 1997 - april 2011

Privat tjänstesktor
Industrin
120

Hushållens förtroendeindikator

Index

100
80
60
40
20
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Källa: Reuters EcoWin

De framåtblickande indikatorerna ger inte en enhetlig bild av den ekonomiska utvecklingen i
Förenta staterna. Positivast är områden som är beroende av exporten medan indikatorerna
för hemmamarknaden är återhållsamma. Inköpschefsindex för industrin uppvisade en stark
framtidstro fram till och med april 2011. Under maj försvagades indexet kraftigt, bland annat
till följd av en svag orderingång. Företagens optimism i den privata tjänstesektorn dämpades
markant under både mars och april 2011, för att stabilisera sig under maj i år. Vidare har hushållens förtroendeindikator förblivit på en låg nivå och ligger därmed tydligt under det historiska genomsnittet. Även det så kallade Sentixindexet4 föll tillbaka påtagligt i april och maj,
vilket indikerar att tillväxten under andra kvartalet också bör komma att bli förhållandevis
svag. Till detta kan läggas att de grundläggande problemen i Förenta staternas ekonomi kvarstår. Landet plågas av ett mycket stort budgetunderskott och stigande statsskuld som riskerar
att överstiga 100 procent av BNP år 2012.5 Besparningar är dock på gång och dessa bedöms
slå igenom 2012 då den ekonomiska politiken svänger över och blir restriktiv.6 Till detta
kommer att fastighetspriserna sedan slutet av sommaren 2010 åter har gått nedåt. Detta leder
till att den svaga byggnadskonjunkturen består ett bra tag till, vilket också påverkar den privata konsumtionen samt hämmar arbetsmarknaden via en negativ påverkan på den geografiska
rörligheten.

Bedömning av Förenta staternas ekonomi av 1 600 experter.
SEB: Nordic Outlook maj 2011.
6 Ibid.
4
5
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Genomsnittlig arbetslöshetstid i USA
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Arbetsmarknaden har dock förstärkts. Sysselsättningen har ökat sedan hösten 2010, men
ökningen har varit förhållandevis svag och under perioden september 2010 till april 2011 har
det endast tillkommit knappt 1,2 miljoner sysselsättningstillfällen.7 Det betyder att sysselsättningsnivån ligger kraftigt under nivån före den finansiella krisen i slutet av 2008 Arbetslösheten har dock minskat, från cirka 10 procent hösten 2009 till 9,1 procent maj 2011, men den
ligger fortfarande markant över det historiska genomsnittet. Bakom nedgången ligger att arbetslösa lämnat arbetskraften och det har fått till följd att antalet personer i arbetskraften
under första kvartalet 2011 ligger klart under nivån från motsvarande kvartal 2010. Ett ökande problem är en växande långtidsarbetslöshet, och den genomsnittliga tiden i arbetslöshet
har fördubblats, från knappt 19 veckor hösten 2008 till 38 veckor i april 2011. Sammantaget
talar det som beskrivits för att BNP-tillväxten förblir förhållandevis lugn framöver. BNP bedöms komma att öka med cirka 2,5 procent 2011, vilket kan jämföras med 2,8 procent 2010.
För 2012 beräknas tillväxten till cirka 3 procent.

Stark utveckling i flera asiatiska länder
Den japanska ekonomin har drabbats hårt av den stora naturkatastrofen och kärnkraftshaverierna i Fukushima. Detta kommer att slå hårt på den japanska tillväxten, framför allt under
första delen av 2011, men mycket talar för ett massivt återbyggnadsarbete med start under
andra halvåret 2011. Detta kommer att driva upp BNP-tillväxten framför allt under 2012. Den
kinesiska ekonomin har utvecklats starkt och BNP växte med 9,7 procent i årlig tillväxttakt
under första kvartalet 2011. Ekonomin har samtidigt uppvisat tendenser till överhettning.
Den kinesiska regeringen har därför infört en rad åtgärder för att dämpa tillväxttakten –
bland annat stramare kreditregler och gradvis höjd ränta – och till detta kan läggas en appreciering av yuanen. Den kinesiska regeringen har dessutom sänkt tillväxtmålet i den nya femårsplanen från 7,5 procent till 7 procent. Det sker också en förskjutning från investeringar till
privat konsumtion som drivkraft för tillväxten. Det betyder också att handelsbalansens över-

7

Följande jämförelser av sysselsättning och arbetslöshet avser säsongrensade värden.
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skott krymper framöver. För 2011 bedöms BNP-tillväxten till cirka 9,5 procent och för 2012
till cirka 9 procent, vilket kan jämföras med 10,3 procent 2010. Även Indiens ekonomi går
starkt och BNP tillväxten beräknas av Internationella valutafonden (IMF) till 8,2 procent 2011
och till 7,8 procent 2012.

Fortsatta ekonomiska problem i euroområdet
Återhämtningen i Eurozonen har fortsatt och drivs upp av en stark utveckling i Tyskland, och
den är främst koncentrerad till exporten av varor och tjänster. Den inhemska efterfrågan i
eurozonen har förblivit svag, vilket sammanhänger med att hushållsinkomsterna har utvecklats förhållandevis svagt samtidigt som flera länder brottas med stora ekonomiska problem.
BNP-tillväxten blev blygsam både tredje och fjärde kvartalet 2010 och för helåret blev ökningen 1,7 procent. Under första kvartalet 2011 ökade dock BNP mera, enligt preliminära siffror från Eurostats snabbräknade indikator. Mellan fjärde kvartalet 2010 och första kvartalet
2011 ökade BNP med 3,2 procent, säsongrensat och uppräknat till årstakt. Bakom detta låg en
stark ökning av BNP-tillväxten i Tyskland.
Den tudelade utvecklingen består i euroområdet under åren 2011 och 2012. Det betyder en
fortsatt god utveckling i Tyskland och en fortsatt kräftgång för bland annat flera sydeuropeiska länder. Detta gäller i synnerhet Grekland, Portugal och Irland och i viss mån även Spanien.
De tre förstnämnda länderna har tvingats till att ta nödlån hos IMF, euroländer och i viss mån
övriga EU-länder, eftersom de inte längre haft möjlighet att finansiera sina skulder på kreditmarknaden. Dessa lån är villkorade med att länderna ska genomföra omfattande finanspolitiska saneringsprogram. Vidare har euroländerna beslutat att införa striktare regler för att
undvika statsfinansiella problem i framtiden. Det betyder att flertalet av euroländerna kommer att föra en restriktiv ekonomisk politik under de närmaste åren. Främst den goda utvecklingen i Tyskland har lett till att ECB påbörjat en period av försiktiga räntehöjningar, vilket
innebär en restriktivare finans- och penningpolitik de kommande åren. Den privata konsumtionen kan dock komma att öka något, men det är främst en följd av alltmer positiva tyska
hushåll. De framåtblickande indikatorerna ger inte något stöd för uppfattningen att återhämningen ska komma att öka i styrka. Enligt EU:s konjunkturindikator har förbättringen stannat
upp och den har till och med försvagats under de tre senaste månaderna.8 BNP-tillväxten
beräknas till knappt 2 procent både 2011 och 2012.

8

Mars-maj 2011.
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Fortsatt kärv arbetsmarknad
Vidare har arbetsmarknaden förblivit kärv. Sysselsättningen har endast ökat svagt och antalet
sysselsatta var första kvartalet 2011 cirka 3,5 miljoner färre jämfört med andra kvartalet
2008. Arbetslösheten har endast rört sig nedåt marginellt, från 10,1 procent till 9,9 procent i
april 2011. Det betyder att arbetslösheten legat kring 10 procent i 20 månader i följd. Männens arbetslöshet har minskat något medan kvinnornas förändrats mycket lite. I april 2011
uppgick arbetslösheten till 9,6 procent (10,0 år 2010) för männen och till 10,2 (10,3 år 2010)
för kvinnorna. Arbetslösheten för ungdomar (15-24 år) är ungefär dubbelt så hög som arbetslösheten sammantaget, cirka 20 procent. Skillnaden i arbetslöshet är också mycket stor mellan olika euroländer, vilket gäller både för arbetslöshetsnivån och för arbetslöshetens förändring. Exempelvis har arbetslösheten minskat påtagligt i Tyskland, från 7,9 procent i augusti
2009 till 6,1 procent i april 2011, vilket är den lägsta arbetslöshetsnivån sedan januari 1992.
Ungdomsarbetslösheten har också minskat tydligt och den uppgick i april 2011 till 7,9 procent. Motpolen är Spanien där arbetslösheten fortsatt att öka, från 8 procent sommaren 2007
till 20,7 procent i april 2011. Ungdomsarbetslösheten har ökat från knappt 17,5 procent i maj
2007 till 44,4 procent i april 2011. Arbetslösheten i euroområdet fortsätter att minska endast
svagt under prognosåren vilket betyder att området fortsätter att brottas med en mycket hög
arbetslöshet, och det finns därmed en stor risk att den höga strukturarbetslösheten stiger
ytterligare.

Storbritannien håller sig ovanför vattenytan
Storbritanniens ekonomi befinner sig i ett utsatt läge. De stora offentliga budgetunderskotten
har fört upp skulderna till en hög andel av BNP. Den brittiska regeringens rädsla att räntorna
på lånen skulle öka på grund av en sämre rating har medfört att stora budgetsaneringsprogram sjösatts, dels skattehöjningar dels kraftiga utgiftsminskningar. Det betyder att den inhemska efterfrågan blir svag under det kommande året, via både en försvagad offentlig konsumtion och en svag privat konsumtion. Däremot gynnas exporten av att det brittiska pundet
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deprecierats markant. Den så kallade EU-indikatorn har legat tämligen stabilt sedan inledningen av 2010 och indikerar ingen större förändring av nuvarande tillväxttakt. BNP föll med
0,5 procent under fjärde kvartalet och steg endast obetydligt under första kvartalet 2011, 0,5
procent. BNP beräknas öka med 1,3 procent 2011, vilket är lika mycket som 2010. För 2012
bedöms BNP-tillväxten till 1,9 procent. Sysselsättningen har dock ökat med 1,5 procent under
perioden januari 2010 till februari 2011. Arbetslösheten har ökat från 5 procent i slutet av
2007 till cirka 8 procent vid inledningen av 2011. Den bedöms emellertid komma att bara
förändras lite under åren 2011 och 2012.

Försvagad arbetsmarknad i Danmark
BNP-tillväxten i Danmark utvecklades mycket svagt under andra halvåret 2010 och under
första kvartalet 2011 föll BNP med drygt 1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010. Jämfört
med året innan uppgick BNP-tillväxten till blygsamma 0,8 procent. Det är en svag inhemsk
efterfrågan som ligger bakom denna utveckling. Detta gör att vi bedömer att BNP-tillväxten
inte når upp till 1 procent i år men att den växlar upp i takt och når cirka 2 procent 2012. Det
är framför allt exporten som bedöms fortsätta att gå bra, vilket avspeglas av att inköpschefsindex för industrin legat på en hög nivå, även om en tydlig försvagning skedde i maj 2011. Den
inhemska efterfrågan hämmas av skuldtyngda hushåll, en förhållandevis restriktiv ekonomisk
politik samt en fortsatt press nedåt på huspriserna.9 Till detta kommer att sysselsättningen
minskat kraftigt, 5 procent från tredje kvartalet 2008 till första kvartalet 2011. Detta har fått
till följd att arbetslösheten stigit kraftigt, från 3,1 procent sommaren 2008 till 7,2 procent i
april 2011. Under åren 2011 och 2012 bedöms arbetsmarknaden komma att förstärkas, och
arbetslösheten faller tillbaka undan för undan.

God fart i norsk ekonomi
Den norska ekonomin går bra även om BNP för hela ekonomin ökade med blygsamma 0,4
procent 2010, vilket förklaras av ett fall i investeringarna i oljesektorn. Däremot växte fastlandsekonomin med 2,2 procent. Utsikterna för de kommande åren ser ljusa ut. Det mesta
talar för att både den privata konsumtionen och investeringarna på fastlandet ökar stadigt
och därtill kommer att investeringarna i oljesektorn ökar kraftigt. Arbetsmarknaden är ansträngd, sysselsättningen har ökat sedan hösten 2010 och arbetslösheten har minskat från 3,7
procent i april 2010 till 3,3 procent i mars 2011. Den starka efterfrågan på arbetskraft klaras
av utan några större skadeverkningar på ekonomin genom en stor invandring, netto 42 000
år 2010, och den kan komma att bli ännu större 2011. Sammantaget bedöms BNP för fastlandet växa med drygt 3 procent 2011 och med cirka 3,5 procent 2012. Det betyder också att den
låga arbetslösheten kan komma att minska ytterligare.

Fortsatt återhämtning i Finland
Finlands ekonomi drabbades hårdast av euroländerna av den finansiella krisen och BNP föll
med hela 8,3 procent 2009. Återhämtningen har dessutom varit betydligt svagare i Finland
än i exempelvis Sverige, och BNP ökade med 3,1 procent 2010 jämfört med 5,7 procent i Sverige. BNP växte också ganska svagt under första kvartalet 2011 jämfört med fjärde kvartalet
9
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2010, 1,8 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt. Företagen inom den privata tjänstesektorn visar emellertid en mycket stark framtidstro och optimismen har ökat även inom
industrin. Hushållen har också en god framtidstro. Det talar för att återhämtningen fortsätter
under 2011 och 2012 och den bör kunna drivas av en bred uppgång, det vill säga en god exportutveckling och en stark privat konsumtion samt en förstärkt investeringskonjunktur. Vi
gör därför bedömningen att BNP kommer att öka med drygt 3 procent både 2011 och 2012.
Utvecklingen på den finska arbetsmarknaden har varit förhållandevis svag. Sysselsättningen
föll tydligt till följd av den finansiella krisen, men hösten 2009 började den öka igen, men
jobbtillväxten har varit svag fram till och med april 2011. Arbetslösheten minskade från 8,8
procent vintern 2009/2010 till 8 procent i oktober 2010, men därefter har arbetslösheten
legat stilla. En förklaring som lyfts fram till att förbättringen på arbetsmarknaden gått trögt är
krispolitikens permitteringsåtgärder. Den gick ut på att företagen kunde behålla förhållandevis stora delar av arbetsstyrkan under krisåren och bidrog till att motverka ökningen av arbetslösheten. Det kan vara så att denna åtgärd nu har motsatt effekt. Oavsett detta talar allt
för att sysselsättningen ånyo börjar öka och att arbetslösheten faller tillbaka under de närmaste åren.

Östeuropa på fötter igen
Återhämtningen fortsätter i de östeuropeiska länderna, detta trots att världshandeln dämpas
2011 jämfört med 2010. Det finns en del som talar för att den inhemska efterfrågan börjar
klättra uppåt från en mycket låg nivå. Den så kallade EU-indikatorn har förstärkts påtagligt i
Estland och Litauen vilket indikerar en god tillväxt framöver. SEB räknar med en tillväxt i
Estland på 5 procent i år och 4,5 procent 2012. För Litauen beräknas BNP tillväxten till 4 respektive 4,5 procent och för Lettland till 3,7 respektive 4,3 procent. För det sistnämnda landet
har dock EU-indikatorn utvecklats svagt under årets fyra första månader vilket kan tala för att
BNP-tillväxten blir klart lägre i Lettland jämfört med Litauen. Arbetslösheten har minskat
tydligt i Estland medan nedgången är blygsammare i både Litauen och Lettland.10 Allt talar
för att arbetslösheten fortsätter att minska undan för undan åren 2011 och 2012.
Polens ekonomi blir alltmer investeringsdriven och förväntningarna på ytterligare finanspolitisk åtstramning dominerar bland bedömare. EU:s konjunkturindikator har dock försvagats
vilket tyder på en inbromsning i BNP-tillväxten. Den bör dock hamna på 4 till 4,5 procent
2011 och 2012. Arbetslösheten har också ökat och uppgick till nästan 10 procent i mars 2011.
Det finns sedan en del som talar för att arbetslösheten minskar svagt under åren 2011 och
2012. Ryssland ekonomi gynnas av höga råvarupriser, exempelvis priset på olja. Det finns
också en del som talar för att finanspolitiken åter blir expansiv. Å andra sidan fortsätter centralbanken att strama åt penningpolitiken, och rubeln apprecieras ytterligare. IMF bedömer
att BNP ökar med 4,8 procent 2011 och med 4,5 procent 2012. Arbetslösheten som uppgick
till cirka 7,5 procent 2010 bedöms komma att minska till cirka 6,5 procent 2011.

Arbetslösheten i Estland har minskat från 18,9 procent första kvartalet 2010 till 14,3 procent fjärde kvartalet 2010. I Lettland har
arbetslösheten minskat från 20,1 procent fjärde kvartalet 2009 till 17,2 procent fjärde kvartalet 2010. I Litauen har arbetslösheten
minskat från 18,3 procent tredje kvartalet 2010 till 17,3 procent fjärde kvartalet 2010.

10
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Finansiella marknader
Svårt vägval för världens centralbanker
Den återhämtning som inleddes i världsekonomin under fjolåret har fortsatt under 2011.
Fortfarande skiljer sig dock de nationella förutsättningarna åt mycket kraftigt i fråga om både
tillväxt och statsfinansiell styrka. Ett gemensamt problem är dock ett allt tydligare hot mot
prisstabiliteten, främst drivet av stigande energi- och råvarupriser. Trots hög arbetslöshet
ökar även resursutnyttjandet raskt i allt fler ekonomier. Successivt har därför allt fler centralbanker inlett anpassningen mot en mer normal penningpolitik, något som inte minst är tydligt i vårt närområde. För centralbankerna gäller det således att väga riskerna för en stigande
prisbild mot att man inte får kyla av den fortsatta återhämtningen efter finanskrisen 20082009.
Styrräntor i USA, Euroområdet och Sverige
januari 2000 - maj 2011
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Amerikanska centralbanken avvaktar ännu ett tag
Efter att USA har uppvisat en relativt svag tillväxt under inledningen av året konstaterar den
amerikanska centralbanken (FED) att aktiviteten åter stiger i den inhemska ekonomin, om än
i långsamt tempo, samt att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Samtidigt
har även prisutvecklingen börjat oroa bankens ledamöter.
I samband med sitt senaste möte upprepade FED att man kommer att fullfölja sina tidigare
annonserade okonventionella insatser för att aktivt stödja återhämtningen i ekonomin. Man
upprepade även budskapet att styrräntan kommer att lämnas oförändrad under vad man beskriver som en längre period.11 Vi bedömer därför sammantaget att FED avvaktar att påbörja
processen mot en mer normaliserad penningpolitik till åtminstone slutet av innevarande år.
När banken väl inlett denna anpassning väntar vi oss sedan en relativt snabb resa av ytterligare räntehöjningar.

11

FED anger intervallet 0-0,25 procent som sin styrränta.
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ECB fortsätter höja
Efter att ha låtit sin styrränta vara oförändrad under nästan två år valde den europeiska centralbanken (ECB) att inleda anpassningen mot en mer normal penningpolitik i april i år. Banken höjde då med 25 punkter till den nya nivån 1,25 procent. ECB motiverade denna höjning
med stigande ekonomisk aktivitet i euroområdet samt – inte minst – att hotet mot prisstabiliteten ökat; något som banken är synnerligen vaksam mot. Samtidigt betonar man dock att
osäkerheten om den kommande utvecklingen är fortsatt hög.
ECB har nu en delikat uppgift i att möta det växande hotet mot prisstabiliteten samtidigt som
det även framgent kommer att råda mycket stora skillnader inom euroområdet avseende både
arbetslöshet och tillväxttakt. Banken måste även ta hänsyn till de mycket stora statsfinansiella
skillnaderna i området och betonar därför betydelsen av fortsatt skuldsanering. Det är då
viktigt att konstatera att dagens räntenivå innebär ett fortsatt mycket starkt stöd för den fortsatta återhämtningen efter finanskrisen. Enligt vår bedömning kommer därför ECB att fortsätta på den inslagna vägen och höja sin styrränta ytterligare under året, om än i långsam
takt.

Riksbanken ökar takten
Sedan resan mot högre styrräntor inleddes i fjol sommar har Riksbanken höjt räntan med 25
punkter vardera vid sammanlagt sex tillfällen. Dessa höjningar följer på de successiva sänkningar från hösten 2008, då styrräntan uppgick till 4,75 procent. I och med det senaste årets
höjningar är den nuvarande styrräntan 1,75 procent. Enligt Riksbankens egna prognoser –
den så kallade räntebanan – kommer styrräntan att ha nått 2,25 procent vid slutet av året,
vilket således innebär en något långsammare ökningstakt än under det senaste året.
Med hänsyn till den starka utvecklingen på arbetsmarknaden, successivt stigande rekryteringsproblem samt stigande inflationsförväntningar gör dock vi bedömningen att Riksbanken
under innevarande år kommer att fortsätta resan mot en allt mindre expansiv penningpolitik
i något snabbare tempo än vad nuvarande räntebana indikerar. Den tidigare rädslan för alltför stora skillnader jämfört med internationella styrräntor har således klingat av – inte minst
genom ECB:s tidigare höjning. Samtidigt har dels tillväxttakten för hushållens lån fortsatt
minska, dels huspriserna indikerat en viss nedgång under våren, något som tidigare oroat
banken. Sammantaget är ändå vår bedömning att Riksbanken kommer att justera sin egen
prognos i samband med sitt möte i juli till att innefatta höjningar vid samtliga möten under
resten av året. Vi bedömer därmed att styrräntan når 2,75 i slutet av året. Under 2012 kommer dock banken att slå av på takten något, för att vid slutet av året ha nått 3,75 procent.

Marknadsräntorna fortsätter upp
Under inledningen av året fortsatte både de längre och de kortare statsobligationsräntorna att
stiga. Allra mest steg räntor med kortare löptider. För obligationer med kortare löptid (det vill
säga två år) inleddes den uppåtriktade trenden redan under slutet av 2009 medan de 5 och
10-åriga räntorna bottnade först under fjolårets sommar.12

12

Uppgifterna avser månadsvärden.
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Under våren har dock ränteutvecklingen bromsat in, delvis drivet av ökad osäkerhet om konjunkturutvecklingen på längre sikt. Räntenivån för de 10-åriga statsobligationerna har till och
med fallit tillbaka något. Motsvarande utveckling kan noteras även för bolåneinstitutens officiella räntenivåer, dock med undantag för bostadslån med korta bindningstider13 vilka fortsatt
att stiga. Något som främst sammanhänger med marknadens förväntningar på Riksbankens
kommande styrräntehöjningar. Med utgångspunkt från vår syn på en fortsatt god tillväxt i
ekonomin och att Riksbanken fortsätter sina höjningar är vår uppfattning att såväl kortare
som längre räntor kommer att stiga ytterligare, främst då räntor med kortare löptider.

Kronan fortsatt stark
Efter att kronan förstärkts mycket kraftigt under slutet av 2010 och inledningen av 2011 så
har kronförstärkningen tappat tempo under våren. Kronan är dock fortfarande starkare än
före den finansiella krisen hösten 2008.14 Under innevarande år är förstärkningen särskilt
tydlig mot den amerikanska dollarn. Kronans tidigare starka utveckling förklaras av starka
offentliga finanser, fortsatt hög aktivitet i ekonomin, stort överskott i bytesbalansen och Riksbankens successiva räntehöjningar. Samtidigt kan den senaste tidens utveckling främst härledas till ECB:s tidigare räntehöjning samt en ökad oro för den internationella utvecklingen.
Kronans växelkurser
nationell valuta/kronor
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Trots den senaste tidens försvagning bedömer vi att kronan har goda förutsättningar att förstärkas ytterligare. Även om tillväxten i den svenska ekonomin kommer att uppvisa ett makligare tempo under vår prognosperiod än under fjolåret kommer takten att klart överstiga utvecklingen i vår närmaste omvärld. Tillsammans med Riksbankens fortsatta höjningar och de
även framgent starka offentliga finanserna innebär detta att allt talar för en ytterligare förstärkning av kronan under 2011 – särskilt gentemot euron. I takt med att aktiviteten i den
amerikanska ekonomin ökar under nästa år, och att FED då även har börjat höja styrräntan,
antar vi dock att kronan då kommer att försvagas något mot dollarn.

13
14

Med kortare bindningstider avses här lån med bindningstider på tre månader.
Jämfört med det handelsvägda växelkursindexet TCW.
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Svensk ekonomi
Bedömningen av svensk ekonomi och arbetsmarknad för 2011 och 2012 bygger på följande
antaganden:
1.

Att den globala ekonomin växer med knappt 4,5 procent både 2011 och 2012.

2. Att krisen i Sydeuropa inte förvärras.
3. Att kronan apprecieras, framför allt mot euron.
4. Att råvarupriserna sjunker något.
5. Att Riksbanken höjer sin styrränta till 3,75 procent i slutet av 2012.
6. Att löneökningarna uppgår till 2,8 procent 2011 och till 3,3 procent 2012.

Hög fart i ekonomin
Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under det senaste året, och BNP ökade med starka 5,7 procent 2010. Detta betyder att hela BNP-raset 2008 och 2009 återtogs hösten 2010.
De framåtblickande indikatorerna har dock mattats, dock på en hög nivå, och det tillsammans
med BNP-utfallet för första kvartalet indikerar att tillväxttakten har passerat toppunkten.
Denna utveckling med en BNP som växer saktare fortsätter under 2011 och 2012, vilket
kommer att dämpa utvecklingen på arbetsmarknaden under dessa år. Företagen är dock fortsatt mycket positiva för det närmaste året. De bedömer att efterfrågan på deras varor och
tjänster ökar kraftigt och de planerar för fler anställda. Detta framgår av Arbetsförmedlingens
senaste intervjuundersökning inom det privata näringslivet av nästan 12 500 företag under
mars-april 2011. Undersökningen genomfördes genom personliga besök av arbetsförmedlare i
hela landet. Undersökningen visar också att den positiva framtidsbilden målas upp av alla
undersökta näringsgrenar och av både små och stora företag. Den kommunala sektorn har
också kartlagts av Arbetsförmedlingen och det visar sig att kommunerna är fortsatt försiktiga
när de planerar den framtida verksamhetsvolymen.
Hushållens starka framtidsbild har dock naggats något i kanten, vilket gäller i synnerhet deras tro på den svenska ekonomin. Trots allt är hushållen betydligt mer optimistiska än normalt vilket bör omsättas i en god efterfrågan på varor och tjänster. Den goda efterfrågan på
arbetskraft leder till stigande löneökningar och en växande brist på arbetskraft under åren
2011 och 2012. Dock talar mycket för att inflationen förblir förhållandevis låg under dessa år,
vilket sammanhänger med att de lediga resurserna på arbetsmarknaden förblir stora under de
kommande åren, även om de krymper stadigt. Risken för löneinflation är därför liten under
prognosperioden. Till detta kan läggas att de offentliga finanserna förblir starka under 2011
och 2012 och det finns därför enligt vår bedömning utrymme för en expansiv ekonomisk politik.
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Barometerindikatorn Sverige
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BNP ökar med 4,8 procent 2011
BNP ökade mycket kraftigt 2010, med 5,7 procent (5,5 procent kalenderkorrigerat), vilket
skall sättas i relation till att BNP föll med 5,3 procent 2009. Med andra ord påminner utvecklingen om ett bungyjump-hopp och värdet av BNP nådde samma nivå som före den finansiella krisen under tredje kvartalet 2010.15 Tillväxttaktens toppunkt tycks ha nåtts under andra
och tredje kvartalet 2010 och därefter har ökningstakten mattats. Mellan fjärde kvartalet
2010 och första kvartalet 2011 ökade BNP med 3,3 procent säsongrensat och uppräknat till
årstakt. Det kan jämföras med nästan 8 procent under de tre inledande kvartalen 2010. Barometerindikatorn har dock förblivit stark, vilket innebär att den svenska ekonomin växer
mycket snabbare än normalt, men en viss dämpning har skett. Allt som allt talar mycket för
att tillväxten gått in i en lugnare bana, men samtidigt på en förhållandevis hög nivå. Det finns
också en del som talar för att tillväxten mattas ytterligare, åtminstone under 2012.
Även framöver drivs BNP-tillväxten av en bred uppgång i den inhemska efterfrågan, det vill
säga både privat konsumtion och investeringar. Exporten fortsätter att uppvisa starka tal även
om exportökningen dämpas, vilket är en följd av lägre tillväxt av världshandeln. Däremot
bedöms lageruppbyggnaden komma att upphöra och den starka ökning som skedde under
första kvartalet bedöms som temporär. Trots allt indikerar Arbetsförmedlingens undersökning en fortsatt god utveckling under 2011 och 2012, och det är värt att påpeka att BNP 2011
påverkas av ett stort överhäng från 2010. Skulle BNP ligga på samma värde som fjärde kvartalet 2010 under hela 2011, ökar ändå BNP med 2,6 procent mellan 2010 och 2011. BNP beräknas komma att öka med 4,8 procent 2011 och med 2,9 procent 2012.

15

BNP hade ungefär samma värde tredje kvartalet 2010 som tredje kvartalet 2008.
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BNP-tillväxt i Sverige
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Kraftig återhämtning av produktiviteten
Under 2010 bidrog både en kraftig ökning av antalet arbetade timmar och en god produktivitetstillväxt till den starka BNP-tillväxten. Antalet arbetade timmar ökade med 1,9 procent
(kalenderkorrigerat) mellan 2009 och 2010. Det innebär att den så kallade BNPproduktiviteten ökade med 3,6 procent. Det betyder att den långa perioden av minskad produktivitet – tre år i följd – har brutits och att produktiviteten nu är inne i en tydlig återhämtningsfas. Under 2011 och 2012 räknar vi med att produktiviteten fortsätter att ge ett hyggligt
bidrag till BNP-tillväxten, men att bidraget från timmarna ökar alltmer. Det som håller tillbaka produktiviteten är att stora delar av de produktivitetssvaga områdena expanderar kraftigt,
det vill säga delar av den privata tjänstesektorn och byggnadsverksamheten. Vidare ökar antalet anställda kraftigt under åren 2011 och 2012 vilket också dämpar produktivitetstillväxten.
Mellan 2010 och 2011 beräknas antalet arbetade timmar komma att öka med 2,6 procent. Det
betyder också att BNP-produktiviteten förstärks med 2,2 procent 2010. Under 2012 beräknas
antalet arbetade timmar komma att öka med 1,3 procent och produktiviteten förstärks med
1,9 procent.
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Företagens optimism har stegrats kraftigt
Den goda BNP-tillväxten som bedöms i denna prognos bygger bland annat på svaren från
Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning. Undersökningen visade för det första att
efterfrågan på företagens varor och tjänster ökat tydligt mellan hösten 2010 och våren 2011,
men att ökningen blev svagare än vad företagen bedömde hösten 2010. Industri- och byggföretagens utfall överensstämde med bedömningen hösten 2010 medan utfallet blev en besvikelse för företag verksamma inom uppdragsverksamheten och framför allt inom övriga delar
av den privata tjänstesektorn. Även denna gång har de undersökta företagen en mycket stark
tro på det kommande året. Detta gäller också för samtliga undersökta näringsgrenar. Denna
undersökning står i god samklang med Konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Det
betyder att undersökningen indikerar en stark utveckling för både exporterande företag och
företag som är beroende av den inhemska efterfrågan. Tolkningen av resultatet är att uppgången i den svenska ekonomin fortsätter i god takt, men att farten i förbättringen kommer
att bromsa in något. Dessutom indikerar undersökningen att det kommer att gå bra i en stor
del av ekonomin.
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Andel av arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito minskning
Senaste 6 månaderna
Vår
2010

Kommande 6 månaderna

Höst
2010

Vår
2011

Vår
2010
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7

47

28

54

28

20

47

42
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19
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Vår
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6-12 månader framöver
Vår
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63

48
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Byggnadsverksamhet
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27
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Transport

10

38
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Hotell och
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personl och kulturella tjänster

-2

33

24
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samhet, företagstjänster

25

39
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50
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53

57

60

55

Totalt

19

41

38

49

44

54

53

52

52

Information och
kommunikation
Finansiell verk-

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

Andelen arbetsgivare som uppger ökning minus andelen som uppger minskning av efterfrågan på varor och tjänster uppgår till 53,8 procent för det närmaste halvåret och till 51,8 procent för halvåret därpå. Det betyder att företagen i intervjuundersökningen uppvisat en
mycket stark framtidstro tre undersökningar i följd. För de kommande 6 månaderna är företagens optimism den näst starkaste som uppmätts, men för halvåret därpå har framtidstron
försvagats marginellt under de två senaste undersökningarna. För att hitta en markant starkare framtidstro än under de tre senaste undersökningarna får man gå tillbaka till millenniumskiftet.
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Nettotal för efterfrågan under de kommande sex månaderna
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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 varor
och tjänster inte ökat lika starkt under det senaste halvåret hos småföretagen som hos de
större arbetsställena. Utfallet jämfört med vad de små företagen trodde hösten 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 49,3 procentenheter för det närmaste halvåret och till 44,6 procentenheter för halvåret därpå. Denna något mer försiktiga
framtidstro har noterats i fyra undersökningar i följd. Det är dock värt att notera att skillnaden mot de större företagen har minskat våren 2011 jämfört med de två föregående undersökningarna. Det är inte helt enkelt att förklara varför de mindre företagen är något mer
dämpade i sin framtidstro. En förklaring kan vara att de större företagen dragit mer nytta av
den globala konjunkturförstärkningen, men det kan finnas fler förklaringar.

Återhållsamma kommuner
Den kommunala sektorn planerar för ytterligare neddragningar av verksamheten under prognosperioden, enligt vår undersökning. Dock väntas detta ske i lägre takt än tidigare. En viktig förklaring till resultatet är fortsatta överföringar av verksamhet från kommunal huvudman
till privat huvudman 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 grundskolan och gymnasieskolan. De planerar däremot för en ökning av barnomsorgen medan förändringarna inom äldre- och handikappomsorgen samt inom vuxenutbildningen blir små. Det är värt att notera att prioriteringarna mellan olika verksamhetsområden
står nästan helt i samklang med den demografiska förändringen. Under de kommande åren
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sker dock förändringar som inte gett avtryck i intervjuundersökningen av landets kommuner.
Underlaget av barn till förskolan fortsätter dock att öka samtidigt som elevunderlaget för
gymnasieskolan fortsätter att krympa, men elevunderlaget för grundskolan upphör att minska
och övergår till en viss ökning under prognosperioden. Detta borde ge avtryck i den kommunala planeringen för grundskolan. Neddragningen av detta verksamhetsområde torde bli
marginell 2011 och helt upphöra 2012.

De lediga personalresurserna är begränsade
Kapacitetsutnyttjandet av personalen har varit högt både i undersökningen hösten 2010 och i
den som gjordes våren 2011, trots att antalet anställda ökat påtagligt mellan dessa undersökningar, vilket istället borde gett effekten att personalutnyttjandet dämpats något. Detta illustrerar att företagen varit förhållandevis försiktiga med att utöka antalet anställda och att
utökningen därmed skett i ungefär samma takt som efterfrågan på företagens varor och tjänster ökat. Detta kan också tala för att ökningen av antalet anställda endast kommer att dämpa
produktivitetstillväxten marginellt. Ungefär vart femte företag kan inte utöka produktionen
eller försäljningen utan att tillgripa rekryteringar och en ungefär lika stor andel kan endast
öka produktion/försäljning med 1 till 5 procent med befintlig personalstyrka. Knappt vart
fjärde företag kan utöka produktion/försäljning med 6-10 procent med befintlig personalstyrka, detta betyder att 65 procent av företagen inte kan möta en större efterfrågeökning med
befintlig personalstyrka. Detta talar för en fortsatt ökningen av antalet anställda under det
närmaste året. Jämfört med undersökningen hösten 2010 har utnyttjandet av personalen
blivit i det närmaste oförändrat men jämfört med undersökningarna hösten 2009 och våren
2010 har personalutnyttjandet ökat påtagligt.
Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna
nästan fullt ut
Andel
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Exporttillväxten dämpas 2012
Tillväxten av världshandeln har gått in i ett lugnare fas, och en ytterligare dämpning är trolig
under åren 2011 och 2012. Den kraftiga ökningen 2010, 12,4 procent, skall sättas i ljuset av att
världshandeln föll med hela 10,9 procent 2009. För åren 2011 och 2012 prognostiserar IMF16
en tillväxt av världshandeln på 7,4 respektive 6,9 procent. Detta leder till att även den svenska
exporttillväxten dämpas, vilket sker framför allt under 2012. Återhämtningen i världsekonomin 2010 byggde bland annat på en kraftig ökning av lageruppbyggnaden, men den uppbyggnadsfasen är nu överstånden, och istället bedöms efterfrågan på investeringsvaror komma att
öka, vilket gynnar den svenska exporten eftersom den innehåller en stor andel investeringsvaror. Den svenska exporten av varor är koncentrerad till europeiska länder. Drygt 70 procent
av varuexporten går till Europa, varav 57 procent är lokaliserade till EU-länder.17 Dock är
sammansättningen av mottagarländer för svensk export i Europa gynnsam för åren 2011 och
2012. Tyskland tar emot cirka 10 procent av den svenska exporten och Norge cirka 9 procent.
Nästan 6 procent av exporten går till Danmark och lika mycket till Finland. Dessa länder med
gynnsamma tillväxtutsikter tar således mot cirka 30 procent av den svenska exporten. Även
Storbritannien är dock ett viktigt mottagarland, dit 7 procent av exporten går. Exporten till de
så kallade PIIGS18 länderna är liten, cirka 6 procent. I övrigt kan nämnas att knappt 7 procent
av exporten gick till USA och bara 3 procent till Kina. Japan tar emot endast knappt 1,5 procent av den svenska exporten.
Den svenska exporten har ett stort inslag av investeringsvaror, och verkstadsindustrin svarar
för cirka 45 procent av varuexporten, varvid maskinindustrin är den största exportören.
Tjänsteexporten har ökat sin andel av summan av varu- och tjänsteexporten. Den utgjorde
drygt 20 procent första kvartalet 2000 och uppgick under första kvartalet 2011 till nästan 30
procent, detta trots att tjänsteexporten fallit tillbaka något genom att det är varuexporten som
stått för ökningen under senare år. Under åren 2011 och 2012 finns det mycket som talar för
att tjänsteexporten återigen kan komma att öka snabbare än varuexporten. Exporten har gått
mycket bra trots en kraftig förstärkning av kronkursen, och det finns en del som talar för att
kronan förstärks ytterligare. Detta kan dämpa exporten något. Enligt Nationalräkenskaperna
började exporten öka under tredje kvartalet 2009 och under första kvartalet 2011 var exporten 14,6 procent högre än under motsvarande kvartal året innan, vilket betyder att hela exportbortfallet från den finansiella krisen i det närmaste har återtagits. Exporten av varor och
tjänster ökade med starka 11 procent 2010, men ökningen beräknas dämpas till 10,7 procent
2011 och till 6,5 procent 2011.

Internationella valutafonden.
Dessa andelar har varit stabila under flera år. Exportandelarna i texten är genomsnittet för månaderna januari och februari 2011.
18 Portugal, Italien, Irland, Grekland samt Spanien.
16
17
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Snabb ökning av importen
Importen ökade med goda 12,8 procent under 2010, och bakom detta låg en lageruppbyggnad, en stark utveckling av exporten samt hushållens ökade inköp av sällanköpsvaror. Lageruppbyggnaden kommer att ebba ut, men importen fortsätter att drivas av en god export eftersom importinnehållet är stort i exportvarorna. Importen gynnas också av en starkare investeringskonjunktur samt en fortsatt stark privat konsumtion. Till detta kommer att tjänsteimporten kommer att öka till följd av att svenskarna ökar utlandsresandet, vilket kan kopplas
till en stark krona och en god inkomstutveckling. Under åren 2011 och 2012 beräknas importen komma att öka med 9,9 procent respektive 6,9 procent. Bytesbalansen fortsätter därmed
att uppvisa ett stort överskott. Det betyder att sparandet i landet förblir stort.

Dämpat löneökningstakt
De löneavtal som slöts 2010 kom att innehålla betydligt lägre löneökningar än tidigare avtalsrörelser under 2000-talet. Förklaringen var det kärva arbetsmarknadsläget. De låga centrala
avtalen dämpar löneökningarna både 2010 och 2011. Enligt Konjunkturinstitutet ökade lönerna i hela ekonomin med 2,6 procent19, vilket är lågt i ett historiskt perspektiv. Under hösten 2011 inleds en ny större avtalsrörelse som sedan pågår under 2012. Avtalsrörelsen 2010
ledde till avtal som löper under en kortare period och med större variation i avtalsperiodernas
längd än i tidigare avtalsförhandlingar under 2000-talet. Tidpunkterna då avtalen löper ut
under den kommande avtalsrörelsen är därför mer spridda än i den förra avtalsrörelsen. De
flesta avtal löper dock ut 2012. Den kommande förhandlingen kommer att ske under en period med stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet samt goda vinster i näringslivet.
Detta talar för att nivån på de centrala avtalen kommer att bli klart högre jämfört med de avtal som slöts 2010. Till detta kommer att löneökningar utöver de centrala avtalen kommer att
bli klart högre 2011 och 2012 än 2010. Den stadigt ökade bristen på arbetskraft kommer att
Enligt konjunkturlönestatistiken ökade lönerna med 2,5 procent, men den siffran är preliminär och därför används den bedömning som Konjunkturinstitutet gjort för 2010.

19
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späda på löneökningarna. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2011 uppgav
25,4 procent av företagen att de hade upplevt brist på arbetskraft under det senaste halvåret.
Detta kan jämföras med 14,9 procent våren 2010. Enligt vår bedömning blir löneökningen 2,8
procent 2011 och 3,3 procent 2012, vilket betyder att reallöneökningen blir god under dessa år
då inflationen bedöms komma att bli förhållandevis låg, se avsnittet om inflation.20
Den senaste intervjuundersökningen från Arbetsförmedlingen visar att löneökningstakten
inom privat näringsliv med fler än 4 anställda uppgick till 2,7 procent i mars-april 2011 jämfört med motsvarande tid året innan. Det innebär att löneökningstakten ökat något sedan
hösten 2010, men också att den ligger på en låg nivå. Den starka efterfrågeökningen på arbetskraft ligger bakom att löneökningstakten börjat öka och det är en utveckling som förstärks framöver. Liksom våren och hösten 2010 var spännvidden mellan olika näringsgrenar
förhållandevis liten. Högst löneökningstakt uppvisade byggnadsverksamheten, och det är
också ett av de områden där rekryteringsproblemen ökat mest.
Det finns också ett samband mellan brist på arbetskraft och löneökningstakt, se tabell nedan.
Skillnaden i intervjuundersökningen mellan företag som upplevt brist på arbetskraft och företag som inte haft några rekryteringsproblem uppgick till 0,2 procentenheter, det vill säga
samma skillnad som vid föregående undersökning. De mindre företagen (2 till 4 anställda)
uppvisade ungefär samma löneökningstakt (2,8 procent) som de större arbetsställena. Jämfört med hösten 2010 har även lönerna hos de mindre företagen ökat svagt. När det gäller
kommuner och landsting uppgick löneökningen i mars-april 2011 till 2,3 respektive 2,5 procent. Det betyder att löneökningen förändrats marginellt sedan hösten 2010, men dämpats
kraftigt jämfört med våren 2010. Då uppgick löneökningarna till 3,2 procent för primärkommunerna och till 3,3 procent för landstingen.
Löneökning inom privata näringslivet
Alla arbetsställen

Arbetsställen med brist
på arbetskraft

Arbetsställen som inte
upplever brist på arbetskraft

Våren 2006

3,1

3,4

3,1

Hösten 2006

3,2

3,4

3,1

Våren 2007

3,4

3,6

3,3

Hösten 2007

3,8

4,0

3,6

Våren 2008

3,8

4,0

3,7

Hösten 2008

3,7

3,9

3,7

Våren 2009

3,4

3,7

3,4

Hösten 2009

3,1

3,3

3,1

Våren 2010

2,9

3,1

2,9

Hösten 2010

2,6

2,7

2,5

Våren 2011

2,7

2,8

2,6

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

20 Observera att hushållens reala disponibla inkomster inte beräknas från KPI utan från ett så kallat implicitprisindex. Där tas
också hänsyn till prisökningar i producentledet.
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Inflationen förblir låg
Inflationen mätt som konsumentprisindex (KPI) har ökat kraftigt och uppgick till 3,3 procent
i april 2011, vilket kan jämföras med 0,9 procent i augusti 2010. Den snabba ökningen av inflationen kan härledas till Riksbankens räntehöjningar. Till detta kommer tydliga ökningar av
livsmedelspriserna och energipriserna. Sammantaget betyder detta att inflationen överstiger
Riksbankens mål för penningpolitiken som går ut på att inflationen mätt med KPI årligen ska
vara 2 procent. Den underliggande inflationen spelar dock en allt större roll för Riksbankens
bedömning av inflationstrycket. Det ena måttet är KPIF, med fast ränta, och den har inte ökat
lika mycket som KPI. I april uppgick prisökningstakten enligt KPIF till 1,8 procent, och den
har dessutom fallit tillbaka sedan årsskiftet. Ett annat mått är KPIX, rensad för förändringar i
energipriser, boräntor och direkta effekter av förändrade indirekta skatter. Dess ökning uppgick till endast 1,5 procent, och enligt det måttet har den underliggande inflationstakten fallit
tillbaka. Den sammantagna bedömningen är att inflationstakten förblivit låg.
Under det kommande året fortsätter KPI att öka genom fortsatta räntehöjningar från Riksbanken och detta stöds också av ökade inflationsförväntningar från hushållen och företagen.
Det finns en del som talar för att prisökningarna mellan 2010 och 2011 överstiger 3 procent.
En viss dämpning är trolig 2012 då KPI bedöms öka med drygt 2 procent. Det finns en del
som talar för att prisökningarna på livsmedel dämpas, och det bygger på antagandet att det
inte kommer att bli missväxt under åren 2011 och 2012. Kortsiktigt planerar dock livsmedelshandlarna för fortsatta prisökningar. Energipriserna bedöms förbli höga men både oljepriset
och elpriset kan komma att falla tillbaka något. Enhetsarbetskostnaden bedöms komma att
bara förändras lite under prognosperioden, vilket sammanhänger med förhållandevis låga
löneökningar och en fortsatt god produktivitetstillväxt. Detta betyder att företagen inte har
något större behov av att höja sina priser. Kronan bedöms fortsätta att förstärkas något vilket
håller tillbaka importpriserna. Det betyder att KPIF beräknas öka med 1,7 procent 2011 och
med 1,8 procent 2012. Trots en stark ökning av sysselsättningen under dessa år förblir inflationen förhållandevis låg under båda åren, detta trots att bristen på arbetskraft ökar undan
för undan. Förklaringen är att bristtalen är ganska låga i utgångsläget och att arbetslösheten
fortfarande innehåller många personer med stark ställning på arbetsmarknaden. Sett i ett
något längre tidsperspektiv ökar risken att den växande bristen på arbetskraft kommer att
driva upp den så kallade löneinflationen.
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God utveckling av hushållens inkomster 2011 och 2012
Hushållens reala disponibla inkomster steg tydligt under loppet av 2010. Jämfört med 2009
uppgick ökningen till 1,4 procent, vilket dock var den svagaste ökningen sedan 2003. Ökningen berodde framför allt på det förbättrade läget på arbetsmarknaden, med ett ökat antal arbetade timmar och därmed högre lönesumma. Hushållsinkomsterna steg kraftigt under slutet
av året, vilket indikerar att de kommer att öka kraftigt under 2011, och även för 2012 väntas
en markant uppgång. Ökningen beräknas till 2,3 respektive 3,1 procent. Lönesumman bidrar
även framöver mest till de ökade hushållsinkomsterna. Däremot utvecklas överföringarna
från den offentliga sektorn till hushållsinkomsterna svagt, vilket sammanhänger med att den
minskade arbetslösheten leder till att de arbetslöshetsrelaterade ersättningarna sjunker. Till
detta kommer en svag utveckling av pensionerna samtidigt som sjukersättningarna sjunker.
Det som motverkar en ännu kraftigare ökning av hushållsinkomsterna än den som nu beräknas är att Riksbanken fortsätter att höja räntan. Det leder förvisso till ökade ränteinkomster,
men ränteutgifterna stiger ännu mer vilket har en dämpande effekt på hushållens disponibla
inkomster. Hushållens förmögenhet bedöms endast förändras marginellt, vilket betyder att
deras förmögenhetsställning förblir hög. Huspriserna har ökat kraftigt, men ökningen har
lugnat ner sig påtagligt under det senaste året och det mesta talar för små förändringar under
prognosperioden. Detsamma gäller för börsen.

Kraftig ökning av privat konsumtion
Efter flera år med en förhållandevis svag privat konsumtion skedde en kraftig ökning 2010,
särskilt under andra halvåret. Den privata konsumtionen ökade med 3,4 procent under 2010,
vilket kan jämföras med att den föll med 0,4 procent 2009. Trots den kraftiga ökningen av
privat konsumtion förblev sparandet högt, i synnerhet det egna sparandet. Detta tillsammans
med att hushållens inkomster utvecklas väl under åren 2011 och 2012 skapar ett gott utrymme för en stark privat konsumtion under dessa år. Hushållens framtidstro har visserligen
svalnat något och hushållens konfidensindikator (CCI) har backat tre månader i följd, indikatorn ligger dock fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Hushållen har fortfarande
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en stark tro på sin egen ekonomi, men bedömningen för den svenska ekonomin har svalnat
något. Detta omslag i hushållens framtidstro tillsammans med en stadigt stigande räntenivå
bedöms komma att ge en något svagare privat konsumtion än vad vi bedömde i den prognos
som lades hösten 2010. Den privata konsumtionen tappade rejält fart under första kvartalet
2011, men vi räknar med att ökningstakten blir högre framöver. Enligt Nationalräkenskaperna ökade privat konsumtion med endast 1,4 procent under första kvartalet jämfört med fjärde
kvartalet 2010, säsongrensat och uppräknat till årstakt. Den privata konsumtionen beräknas
öka med 2,9 procent 2011 och med 3,1 procent 2012.
Hushållens förtroendeindikator (CCI)
40
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Hushållen ökar sparandet
Hushållen sparade nästan 84 miljarder kronor 2009 vilket motsvarade 5,0 procent av hushållens disponibla inkomster. Dessutom nettosparade hushållen närmare 109 miljarder kronor i
avtalspensioner, vilket innebär att hushållens sammanlagda sparande uppgick till 10,8 procent av hushållens disponibla inkomster. Det betyder att hushållen sparkvot fortsatte att ligga
på en relativt hög nivå, men den försvagades jämfört med 2009 då den uppgick till 12,9 procent. Det som påverkar hushållens sparbenägenhet är bland annat den stigande räntenivån,
och detta skall sättas i ljuset av att hushållens skuldsättning ökat kraftigt, främst för köp av
bostad, vilket bör motverka hushållens köp av kapitalvaror. Under prognosåren fortsätter
hushållen att påverkas av en stigande räntenivå och dessutom kan den ekonomiska utvecklingen kännas osäker, bland annat till följd av fortsatta ekonomiska problem för flera sydeuropeiska länder. Trots allt talar det mesta för att hushållen kommer att dra ned sparandet
något under både 2011 och 2012. Vi beräknar att sparandet uppgår till drygt 191 miljarder
kronor i löpande priser motsvarande 10,3 procent av hushållens inkomster 2011. Även för
2012 beräknas sparandet till 10,3 procent av hushållens inkomster.
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Investeringskonjunkturen blir stark
Investeringskonjunkturen svängde uppåt i slutet av 2009 och har därefter förstärkts undan
för undan, och den bedöms komma att bli stark under både 2011 och 2012. Under 2010 ökade
de fasta bruttoinvesteringarna med 7,1 procent och under första kvartalet 2011 ökade de med
6,5 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt. De fasta bruttoinvesteringarna beräknas
öka med 10,4 procent 2011 och med 6 procent 2012. Investeringarna inom industrin utvecklades dock svagt under 2010, men nu talar allt för att de ökar påtagligt. Kapacitetsutnyttjandet av maskiner och lokaler har ökat kraftigt inom industrin och uppgick till 89 procent första
kvartalet 2011, vilket talar för ökade investeringar. Detta bekräftas av konjunkturbarometern
för första kvartalet 2011 där industriföretagen anger att de planerar att bygga ut produktionskapaciteten. Det bekräftas också av SCB:s investeringsenkät (den så kallade majenkäten) för
2011. Enligt enkäten planerar industrin att investera 57,5 miljarder kronor i Sverige i år. Det
innebär att investeringsvolymen beräknas öka med nästan 11 procent jämfört med 2010.
Bostadsinvesteringarna har ökat kraftigt, och under 2010 uppgick ökningen till 16 procent
(enligt Nationalräkenskaperna). Bakom detta ligger en tydlig ökning av byggandet av flerbostadshus och en kraftig ökning av ombyggnadsinvesteringarna där Rot-avdraget spelat en
viktig roll. Det finns mycket som talar för att bostadsinvesteringarna fortsätter att öka i god
takt under 2011 och 2012. Enligt byggnadsloven bör även byggandet av småhus ta fart samtidigt som fler flerbostadshus byggs, i synnerhet i storstadsregionerna. Däremot bedöms ombyggnadsinvesteringarna stabiliseras på en hög nivå. Den stadigt höjda räntenivån påverkar
dock bostadsinvesteringarna negativt och det bör leda till att ökningstakten dämpas undan
för undan.
Näringslivets investeringar ökade tydligt under 2010 och det var företag verksamma i den
privata tjänstesektorn som helt stod bakom ökningen. Även under 2011 och 2012 ökar investeringarna inom delar av den privata tjänstesektorn. Inom el-, gas-, värme- och vattenområdet bedöms investeringarna öka i god takt 2011 och 2012, vilket är en följd av stora satsningar
på att bygga ut vindkraften. De offentliga investeringarna ökade tydligt 2010, cirka 4 procent,
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men de väntas dämpas markant under åren 2011 och 2012. Bakom detta ligger minskade anslag till Trafikverket.21

Svagt ökad offentlig konsumtion
Den statliga konsumtionen ökade kraftigt 2010, 4,5 procent. Höga utgifter för arbetsmarknadspolitiska program var en viktig förklaring till ökningen. Dessa faller tillbaka påtagligt
under åren 2011 och 2012 på grund av att läget på arbetsmarknaden förstärks stadigt. Sammantaget ökar den statliga konsumtionen endast svagt under dessa år och den ökning som
sker härrör främst från bland annat ökade anslag till forskning och högskolor.
Den kommunala ekonomin har förstärkts påtagligt under de senaste åren vilket är en följd av
höjda statsbidrag – både permanenta och tillfälliga – och att skatteunderlaget (arbetade timmar) utvecklats starkare än väntat. Även under 2011 och 2012 förstärks skatteunderlaget påtagligt samtidigt som det tillfälliga statsbidraget fasas ut. Resultatet från Arbetsförmedlingens
kommunenkät tyder på en ganska svag utveckling av kommunal konsumtion. Detta styrks
också av den senaste Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting. Det finns
en oro över att de kommunala ekonomierna kommer att urholkas i ett mer långsiktigt perspektiv, vilket beror på att skatteunderlaget bedöms komma att utvecklas svagt när den aktiva
befolkningen upphör att öka. Till detta kan läggas att främst landstingen får ökade kostnader
under de kommande fem åren genom den åldrande befolkningen. Den kommunala konsumtionen som ökade med knappt 1,8 procent 2010 bedöms därvid komma att mattas under de
kommande åren. Totalt bedöms den offentliga konsumtionen komma att öka med 1 procent
2011 och med 0,5 procent 2012.
Försörjningsbalans, förändring i procent. Prognos för 2010-2012
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Privat konsumtion

2,8

2,7

3,7

0,0

-0,4

3,4

2,9

3,1

Offentlig konsumtion

0,2

1,7

0,7

1,0

2,5

2,5

1,0

0,5

Fasta investeringar

8,1

9,2

8,9

1,4

-16,3

7,1

10,4

6,0

Lagerinvesteringar

0,0

0,2

0,7

-0,5

-1,5

2,1

0,2

-0,1

Export

6,6

9,0

5,7

1,7

-13,4

11,0

10,7

6,5

Import

7,0

9,0

9,0

3,5

-13,7

12,8

9,9

6,9

BNP

3,2

4,3

3,3

-0,6

-5,3

5,7

4,8

2,9

KPI, inflation,
årsgenomsnitt

0,5

1,4

2,2

3,4

-0,5

1,2

3,2

2,9

KPIF, inflation,
årsgenomsnitt

1,1

1,7

2,0

1,7

1,8

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.

21

KI: Konjunkturläget Mars 2011.
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Det finns stora osäkerhetsmoment
Det finns som vanligt flera osäkerhetsmoment i lagd prognos och liksom tidigare härrör de
flesta från den globala ekonomin. Den ekonomiska tudelning som kännetecknar EU och Eurozonen kan leda till en svagare utveckling i EU än vad som antagits i denna prognos. Detta
skulle i så fall snabbt ge en negativ påverkan för den svenska exportindustrin. Till detta kommer även en ökad risk för sociala spänningar i framför allt de länder som måste genomföra
besparingsprogram. Oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern kan komma att bli allvarligare och medföra ett tryck uppåt på oljepriset vilket skulle ha en dämpande effekt på den globala ekonomin. Inflationsproblemen i tillväxtekonomierna kan komma att leda till att regeringarna inför kraftigare besparningsprogram vilket dämpar tillväxten. Till detta kan läggas att
Förenta staterna har en lång väg att gå innan ekonomin kommer in på rätt spår. Den budgetsanering som planeras kan komma att dämpa den privata konsumtionen mera än vad antagits
i denna prognos. Dessutom har flera statistikkällor uppvisat svagare siffror än väntat den
senaste tiden.
De inhemska orosmolnen är få. Ökningen av bristen på arbetskraft kan dock komma att få ett
snabbare genomslag på lönebildningen än vad som antagits i lagd prognos. Skulle detta ske
kommer Riksbanken att justera upp sin räntebana ytterligare vilket dämpar tillväxten i ekonomin samt bromsar förstärkningen på arbetsmarknaden. Det finns också några långsiktiga
strukturproblem. Den ena är att landet kan ha byggt upp en prisbubbla på lägenheter och hus.
Detta kan inte uteslutas men risken för en bostadsbubbla betraktas dock som liten av olika
bedömare. Ett annat problem, som till viss del är kopplat till priser på hus och lägenheter, är
hushållens kraftiga ökning av sina skulder. Dessa har ökat med 160 procent sedan år 1999 och
med nästen 70 procent sedan 2004, till drygt 2 714 miljarder kronor 2010. Relaterat till den
disponibla inkomsten utgör skulderna drygt 160 procent, vilket kan jämföras med 130 procent vid inledningen av den ekonomiska krisen i början på 1990-talet. Trots detta är räntebördan för hushållen liten – 4,4 procent av disponibelinkomsterna 2010 – men den kommer
att stiga undan för undan. De räntehöjningar som skisseras av Riksbanken och affärsbankerna får ändå betraktas som hanterliga. En normalisering av räntenivån innebär att hushållens
ränteutgifter ökar till cirka 7 procent. Detta ligger fortfarande en bra bit under nivån i början
på 1990-talet. Hushållen är dock räntekänsliga och skulle räntehöjningarna komma att bli
påtagligt större än den räntebana som skisserats av Riksbanken finns en stor risk att den privata konsumtionen hämmas och att priserna på småhus och lägenheter faller. Denna risk får
dock betraktas som ganska liten men den är inte försumbar.
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Hushållens låne- och ränteutgifter och skulder
av disponibelinkomsten
1993 - 2010

Låneskulder (vä)
180

Procent

Ränteutgifter (hö)
Procent

160

12
10

140
8

120
100

6

80

4

60
2
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Källa: SCB

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

38

Efterfrågan på arbetskraft
Alla indikatorer pekar på en fortsatt stark utveckling
Alla framåtblickande indikatorer ger resultatet att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka
i god takt under 2011, och grundbulten för sysselsättningsprognosen är resultatet från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Detta gäller i synnerhet den fråga som kartlägger företagens bedömning av antalet anställda på ett års sikt och på två års sikt. Resultatet från denna
fråga är att arbetsgivarna inom det privata näringslivet planerar för att påtagligt öka antalet
anställda de kommande två åren. De kommunala arbetsgivarna (inklusive landstingen) planerar däremot för något färre anställda, men det sammantagna resultatet för 2011 och 2012
pekar på en fortsatt god sysselsättningsutveckling.
Det finns också en rad andra ekonomiska indikatorer som kan användas som vägvisare för att
förutse den kommande efterfrågan på arbetskraft. En väsentlig sådan är Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar, och där framkommer bland annat att företagen har ökat antalet
anställda och att de planerar för ytterligare ökningar under de kommande tre månaderna.
Både Arbetsförmedlingens undersökning och konjunkturbarometern ger resultatet att antalet
anställda kommer att öka inom samtliga näringsgrenar. En annan väsentlig indikator är inköpschefsindex för industrin22. Den visar att aktiviteten är större än normalt, men också att
antalet anställda ökar.
Antalet sysselsatta och nyanmälda lediga platser
januari 1993 - april 2011
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SCB säsongrensade och utjämnade värden

Antalet nyanmälda lediga platser på Arbetsförmedlingen har visat sig vara en bra indikator
för att förutse förändringar av sysselsättningen, och av ovanstående bild framgår tydligt att
det finns en markant förskjutning av tidpunkten mellan förändringen av antalet nyanmälda
lediga platser och förändringen av sysselsättningen. De nyanmälda lediga platserna har ökat i
god takt sedan sommaren 2009, och hittills i år23 har drygt 270 000 platser anmälts som lediga till Arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 64 000 platser jämfört med motsvarande
22
23

Publicerad av Swedbank.
Avser perioden januari till april 2011.
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period 2010. Detta indikerar att sysselsättningen fortsätter att öka i god takt framöver, åtminstone sex till nio månader framåt i tiden. Platsstatistiken visar dock att ökningstakten bromsat in gradvis sedan hösten 2010, vilket skett parallellt med att sysselsättningsökningen mattats, se kommande bild.
Månatlig förändring av antalet sysselsatta och
antalet lediga platser uppräknat till årstakt
januari 2000 - april 2011
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Fler rekryteringar
Efterfrågan på arbetskraft består av två delar, den ena är lediga plaster och den andra är sysselsättningen. De platser som anmälts till Arbetsförmedlingen är inte alla lediga platser och
Arbetsförmedlingens marknadsandel har vanligen kretsat i intervallet 30 till 40 procent. Under 2010 uppgick rekryteringarna till 1,3 miljoner, och de beräknas till cirka 1,4 miljoner år
2011 men något färre 2012, se vidare fördjupningsruta.

Fördjupningsruta
Rekryteringarna vanligen drygt 1 miljon
Det sker många rekryteringar24 på arbetsmarknaden under ett år, det gäller även under lågkonjunkturperioder. Under perioden 1990 till 2010 skedde i genomsnitt 1,1 miljoner rekryteringar varje år på den svenska arbetsmarknaden. Minst antal rekryteringar skedde under lågkonjunkturåret 1993, då antalet uppgick till knappt 800 000. Flest rekryteringar skedde under högkonjunkturåret 2007 då antalet uppgick till nästan 1,4 miljoner. Detta understryker
vikten av att de arbetslösa alltid upprätthåller sökandet efter jobb eftersom det alltid finns
förhållandevis många lediga jobb att söka, även under lågkonjunkturår.

Uppgifterna är hämtade från Arbetskraftsundersökningen och avser antalet personer som lämnade arbetslöshet för ett jobb,
antalet som lämnade gruppen ej i arbetskraften för ett jobb samt antalet sysselsatta som bytte arbetsgivare. Siffran är något underskattad eftersom hänsyn inte tas till personer som bytte arbetsgivare mer än en gång under ett enskilt år. Det är också värt att
notera att ungdomar som påbörjade ett feriearbete räknas som rekryteringar under året.
24
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Antal rekryteringar
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1,4 miljoner rekryteringar 2011
Under 2010 skedde knappt 1,3 miljoner rekryteringar i åldrarna 16-64 år, vilket var nästan
180 000 fler än 2009. Det rekryterades ungefär lika många män som kvinnor 2010, vilket
bröt mönstret från åren 2006 till 2009 då kvinnorna dominerade rekryteringarna. Den största gruppen av de rekryterade var de som bytte arbetsgivare, cirka 490 000 personer.25 Vidare
rekryterades 420 000 personer från gruppen arbetslösa, vilket var en ökning med drygt
80 000 jämfört med 2009. Slutligen gick drygt 400 000 personer direkt från gruppen ej i
arbetskraften till ett arbete, en ökning med drygt 50 000 på ett år. Många av dessa var sannolikt unga som fick ett arbete i anslutning till att de avslutade en utbildning. Under första kvartalet 2011 skedde 277 000 rekryteringar vilket var 30 000 fler än under motsvarande kvartal
året innan. Det är värt att påpeka att under ett år sker flest rekryteringar under andra och
tredje kvartalet. Allt talar för att rekryteringarna fortsätter att ligga över nivån 2010 under
årets tre återstående kvartal. Detta innebär att antalet rekryteringar kan skattas till drygt 1,4
miljoner 2011. Detta tal ligger därmed klart över den nivå som enligt en gammal tumregel
krävs för att sysselsättningen skall vara oförändrad, nämligen cirka 1,2 miljoner rekryteringar. Rekryteringarna bedöms sedan komma att dämpas 2012 då de skattas till drygt 1,3 miljoner.

Ungdomarna dominerar rekryteringarna
Det är ungdomarna som dominerar rekryteringarna under ett år, vilket är naturligt eftersom
de är på väg in på arbetsmarknaden. Under 2010 svarade åldrarna 16-24 för 44 procent av
samtliga rekryteringar. Det innebar att 580 000 ungdomar rekryterades. I den summan ingår
ungdomar som påbörjade ett feriearbete (sommarjobb) eller valde att kombinera studier och
arbete. Under 2010 kombinerade i genomsnitt 125 000 ungdomar arbete och studier. Åldersgruppen 25-34 svarade för 25 procent av samtliga rekryteringar under 2010, vilket betyder att

En ökning med 40 000 personer mellan 2009 och 2010, och avser åldrarna 15-74 år, vilket också gäller uppgifter för rekryterade
från arbetslösheten och ej i arbetskraften.

25
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åldrarna 35-64 år stod för knappt 30 procent av rekryteringarna. Detta motsvarade 370 000
rekryteringstillfällen. Sett till ökningen av rekryteringarna 2010 var den procentuellt nästan
lika stor i samtliga åldrar, med undantag för åldrarna 55-64 år som uppvisade en betydligt
lägre ökningstakt än övriga åldrar.

Tillfälliga anställningar vanligast vid rekryteringar
De tillfälliga anställningarna dominerar alltid rekryteringarna och de utgjorde mellan 70 och
75 procent av rekryteringarna under åren 2006 till 2010. Lägst andel uppmättes under det
starka arbetsmarknadsåret 2008 och högst andel 2006. Andelen tillfälliga anställningar uppgick till 68 procent under första kvartalet 2011, vilket var en 3 procentenheter lägre andel
jämfört med motsvarande kvartal 2010. Andelen stiger sedan under andra och tredje kvartalet, främst till följd av rekryteringar till feriearbete och sommarjobb. Det innebär att de tillfälliga anställningarnas andel av rekryteringarna kan skattas till cirka 70 procent både 2011 och
2012. Vidare är det vanligt att arbetssökande rekryteras till en arbetsgivare som de arbetat
tidigare hos. Andelen återrekryteringar av samtliga rekryteringar pendlade mellan 32 och 38
procent under åren 2008 och 2010. Störst andel anställningar hos tidigare arbetsgivare gjordes av naturliga skäl under varselåret 2009. Det betyder att andelen återanställningar nu är
på väg ned, och nivån krymper under åren 2011 och 2012.

Informella sökkanaler ger jobb
Arbetskraftsundersökningen ställer också frågor om vilken rekryteringskanal den arbetssökande använde för att få jobbet. Det visar sig som alltid att de informella kanalerna dominerar. Var femte som rekryterades ansåg att de fått tips från vänner och bekanta och i 26 procent av fallen tog arbetsgivaren kontakt med den som rekryterades. Bakom denna siffra ligger
sannolikt många som återrekryterades. Vidare uppgav 24 procent av dem som rekryterades
att de själva tog kontakt med arbetsgivaren. Dessa resultat visar det stora värdet att ha upparbetade nätverk och att själv ta initiativ att kontakta arbetsgivare. De formella kanalerna dominerades av Arbetsförmedlingen. Närmare 10 procent av dem som fått anställning uppgav
Arbetsförmedlingen som sökkanal. Arbetsförmedlingen hade något starkare ställning vid rekryteringar till fasta jobb än till tillfälliga jobb. Annons i tidningar och användandet av Internet uppgavs av endast 5,7 procent som den sökkanal som ledde till rekryteringen.

Arbetsförmedlingens roll underskattas
Det går dock inte att dra korrekta slutsatser från ovanstående när det gäller betydelsen av
informella respektive formella sökkanaler för en arbetssökande att hitta ett arbete. Det sammanhänger med att arbetssökandet vanligen är en process där flera sökkanaler samverkar.
Det är bland annat sannolikt vanligt att en arbetssökande använder Internet – exempelvis för
att leta lediga jobb på företagens hemsidor eller Af-internet – och därefter tar direkt kontakt
med arbetsgivaren. Vidare får en arbetssökande många tips från Arbetsförmedlingen att det
finns lediga jobb hos arbetsgivarna och uppmanas att söka dessa jobb. Arbetsförmedlingens
arbetssätt är att upprätthålla de arbetssökandes sökintensitet och det innebär bland annat att
den arbetssökande skall söka arbete på egen hand. Listan kan göras längre men faktum kvarstår: för att kartlägga sökkanaler och för att från detta dra adekvata slutsatser krävs att un-
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dersökningen inkluderar hela sökprocessen, vilket förhoppningsvis sker framöver inom
forskningen.
Denna genomgång visar emellertid att några slutsatser ändå kan fastställas. En slutsats är att
det alltid finns många jobb att söka och att en stor del av rekryteringarna gäller yngre personer. En annan är att informella nätverk spelar en mycket stor roll i rekryteringsprocessen och
att många rekryteringar kommer till stånd när den sökande själv tar kontakt med arbetsgivaren. Arbetsförmedlingens andel av de rekryteringar som kommit till stånd har legat i stort sett
stilla i många undersökningar, vilket kan indikera att den uppmätta fördelningen mellan sökkanaler är optimal ur ett marknadsperspektiv. Eftersom Arbetsförmedlingen indirekt medverkar i de informella sökkanalerna har deras roll i arbetssökandeprocessen stadigt underskattats. Trots allt visar dessa undersökningar att de informella sökkanalerna spelar en stor
roll för arbetssökande att hitta ett arbete. Exakt samma resonemang kan användas när det
gäller Arbetsförmedlingens arbetssätt, det vill säga att arbetsförmedlingar med goda nätverk
har betydligt större chanser att hjälpa en arbetssökande att hitta ett arbete än arbetsförmedlingar med bristfälliga nätverk. Företagsbesök av arbetsförmedlare ökar också möjligheten att
”hitta” lediga platser åt arbetssökande.

Ökade rekryteringsproblem
Det finns också signaler om att matchningen mellan lediga platser och arbetssökande försämrats, bland annat har andelen kvarstående lediga platser av samtliga lediga platser under en
viss månad ökat något.26 Dock har andelen fallit tillbaka något under de senaste månaderna.
Att matchningen försvårats är naturligt då missöverensstämmelsen mellan arbetssökande och
lediga platser ökar, se vidare avsnittet arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Denna problematik har också lett till att rekryteringsproblemen ökat. Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hade 25 procent av arbetsgivarna upplevt rekryteringsproblem under det senaste halvåret, det vill säga strax över genomsnittet under de senaste tio åren. Rekryteringsproblemen fortsätter att öka under 2011 och 2012 och det betyder att vakanstiderna stiger.

Det är alltid vanskligt att använda variabeln kvarstående lediga platser vid arbetsmarknadsanalyser. Det sammanhänger med att
Arbetsförmedlingens platsbank i första hand är skapad för det operativa arbetet och först i andra hand för att producera statistik.
Det innebär att det finns platser som kvarstår under lång tid, av rationella skäl. Ett sådant exempel är stående order som betyder
att platsen kvarstår som ledig när den är tillsatt, men att arbetsgivaren behöver fler arbetstagare till den funktionen. Detta är vanligt inom försäljningsyrken och för bemanningsföretagen. Trots detta är det ändå intressant att konstatera att andelen kvarstående
lediga platser av samtliga lediga platser (kvarstående lediga platser månad 1 plus nyanmälda lediga platser månad 2 och så vidare)
inte uppvisat några anmärkningsvärda förändringar under perioden februari 1993 till april 2011.
26
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Brist på arbetskraft

Andel företag som upplevt rekryteringsproblem under det senaste halvåret
heldragen linje = historiskt genomsnitt
våren 2000 - våren 2011
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

107 000 fler sysselsatta 2011, en rekordstor ökning
Sysselsättningen började öka vid slutet av 2009 och har därefter ökat i god takt. Fram till och
med april 2011 har den ökat med nästan 150 000 personer, vilket betyder att det sysselsättningstapp som skedde till följd av den finansiella krisen hösten 2008 var återhämtat vid slutet
av 2010. Relateras sysselsättningen till befolkningen är dock andelen sysselsatta i åldern 1664 år fortfarande lägre än vad som var fallet före den finansiella krisen, vilket är en följd av en
påtaglig ökning av den aktiva befolkningen. För att få samma sysselsättningsgrad som före
krisen krävs ytterligare cirka 20 000 fler sysselsatta.27 Under perioden augusti 2010 till februari 2011 tillkom ungefär 10 000 nya jobb varje månad, men därefter har antalet dämpats till
knappt 8 000 i april 2011.28 Sysselsättningsnivån överstiger nu påtagligt den nivå som rådde
för ett år sedan. Som genomsnitt för årets fyra första månader uppgick sysselsättningen till
4 446 000 personer i åldrarna 16-64 år, vilket var 115 000 fler än under motsvarande period
2010.

Sysselsättningsgraden började försvagas våren 2008. Görs beräkningen när sysselsättningsgraden var som högst, dvs. april
2008, måste det tillkomma cirka 50 000 jobb för att återställa sysselsättningsgraden till samma nivå.
28 Beräkningsgrunden är att en säsongrensad trendad tidsserie utgör själva underlaget. Sedan görs beräkningen på följande sätt:
sysselsatta månad 1 år 2011 minus sysselsatta månad 12 år 2010, månad 2 år 2011 minus månad 1 år 2011 osv. Sedan kan talen
räknas upp till årstakt. Ökningen blir då 118 000 i januari 2011, 112 000 i februari 2011, 103 000 i mars 2011.
27
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Källa: SCB, säsongrensade och utjämnade värden, Arbetsförmedlingen

Mellan 2010 och 2011 beräknas sysselsättningen komma att öka med 2,4 procent motsvarande 107 000 personer i åldrarna 16-64 år. Om prognosen infrias skulle detta vara den högsta
sysselsättningsökning som någonsin uppmätts av Arbetskraftsundersökningen.29 Även nästa
år ökar sysselsättningen, men ökningen bedöms växla ned till 1,3 procent motsvarande
61 000 personer. Den kraftiga ökningen på nästan 170 000 sysselsatta på två år förutsätter
dock att ökningstakten av sysselsättningen fortsätter att mattas av under prognosåren. Det
finns ett stöd för detta i fler olika framåtblickande indikatorer.

Kvinnornas sysselsättning har tagit fart
Sett över hela återhämtningsperioden har männen svarat för en större del av sysselsättningsökningen än kvinnorna, cirka 60 procent. Sysselsättningen började öka i slutet av 2009 och
till en början var det enbart männens sysselsättning som ökade. Under större delen av 2010
ökade deras sysselsättning snabbare än kvinnornas. Vid slutet av föregående år skedde dock
en förändring då kvinnornas sysselsättning ökade snabbare än männens, och den utvecklingen har bestått hittills i år.30 Se vidare fördjupningsrutan nedan.

Fördjupningsruta
Författare Marwin Nilsson

Sysselsättningsgradens utveckling fördelat på kön
En tydlig utveckling är att återhämtningen på arbetsmarknaden har gynnat männen mest.
Under 2010 ökade antalet sysselsatta med nära 50 000 personer. Av dessa var 38 000 män.31
Det innebär att männen svarade för knappt 80 procent av sysselsättningsökningen under
förra året. Den divergerade utvecklingen mellan könen förklaras av en god sysselsättningsökning i många mansdominerade branscher.

Mätningarna har gjorts månatligen sedan 1963.
Dock ej i AKU-mätningen i april.
31 All statistik som används i denna fördjupningsruta har hämtats från SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).
29

30
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Att männens arbetsmarknad uppvisar en mycket tydlig återhämtning visar sig även när man
relaterar sysselsättningen i åldrarna 16-64 år till befolkningen, den så kallade sysselsättningsgraden. Männens sysselsättningsgrad började åter stiga i slutet av 2009 medan kvinnornas
började stiga först i början av 2010. Därefter har männens sysselsättningsgrad ökat i en högre
takt än kvinnornas. Under 2010 ökade männens sysselsättningsgrad med 0,9 procentenheter
medan kvinnorna ökade med 0,1 procentenhet. Denna utveckling visade sig genom att skillnaden mellan män och kvinnor under stora delar av 2010 och början av 2011 var större än på
mycket länge. Under perioden juli 2010 - januari 2011 var sysselsättningsgapet mellan könen
månatligen 5 procentenheter eller större. I februari och mars minskade gapet något för att i
april åter öka och då uppgå till 5,2 procentenheter.
Sysselsättningsgrad för män och kvinnor
januari 1987 - april 2011
Kvinnor
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Källa: SCB, säsongrensade och utjämnade värden

Låg sysselsättningsgrad bland utomeuropeiskt födda
Det finns två viktiga förklaringar till det på senare tid stora sysselsättningsgapet mellan könen. Den första är den goda återhämtningen i många mansdominerade branscher som har
gynnat männens sysselsättning. Den andra förklaringen är att utrikes födda kvinnor i allmänhet och utomeuropeiskt födda kvinnor i synnerhet uppvisar en mycket låg sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden för utomeuropeiskt födda kvinnor har trendmässigt minskat de
senaste åren som en följd av en stark ökning av befolkningen men en betydligt svagare ökning
av sysselsättningen. Den viktigaste förklaringen till det stora sysselsättningsgapet mellan könen är således framför allt den låga sysselsättningsgraden bland utomeuropeiskt födda kvinnor.
Extra fokus bör således ägnas åt de utomeuropeiskt föddas arbetsmarknadssituation, och då i
synnerhet situationen för utomeuropeiskt födda kvinnor. Utomeuropeiskt födda har stått för
hela befolkningsökningen de senaste åren, vilket de även beräknas göra framöver. Sedan våren 2006 har antalet utomeuropeiskt födda i befolkningen ökat med drygt 160 000 personer.
Detta befolkningstillskott har dock genererat en betydligt svagare sysselsättningstillväxt, i
synnerhet för utomeuropeiskt födda kvinnor. Sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda
kvinnor har sedan kvartal 1 år 2006 ökat med 42 000 personer samtidigt som befolkningsök-
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ningen i denna grupp uppgår till 90 000 personer. Det innebär att mindre än hälften av detta
befolkningstillskott föll ut i sysselsättning. Motsvarande utveckling under samma period för
utomeuropeiskt födda män är något ljusare, då deras befolkningstillväxt uppgår till 72 000
personer samtidigt som sysselsättningen i denna grupp har ökat med 54 000 personer. Denna
utveckling avspeglar sig även i utvecklingen av sysselsättningsgraden för utomeuropeiskt födda. För kvinnorna uppgick den kvartal 1 år 2011 till 48,7 procent, vilket är en minskning med
1 procentenhet jämfört med motsvarande kvartal 2006. Under samma period har sysselsättningsgraden bland männen ökat med 5 procentenheter, för att summera till 61,3 procent.
Nivåerna är låga och kan jämföras med sysselsättningsgraden för inrikes födda, kvartal 1 år
2011, som för männen summerade till 77,9 procent och för kvinnorna till 75,1 procent.

Fortsatt stort sysselsättningsgap
Det finns mycket som talar för att sysselsättningsgraden för både män och kvinnor kommer
att fortsätta stiga under prognosperioden och uppnå nivåer som inte noterats på mycket
länge. Det förklaras av att sysselsättningen beräknas öka i en betydligt snabbare takt än befolkningen. Detta till trots kan utvecklingen innebära att det kommer att råda en fortsatt stor
skillnad i sysselsättningsgrad mellan könen. Det förklaras framför allt av att tillskottet av befolkning i arbetsför ålder under kommande år uteslutande kommer att bestå av utrikes födda,
varav många väntas vara födda utanför Europa. Om den nuvarande utvecklingen kvarstår,
där merparten av befolkningsökningen fortsätter att utgöras av utomeuropeiskt födda kvinnor samtidigt som deras sysselsättning fortsätter att utvecklas svagt, så kommer sysselsättningsgapet mellan män och kvinnor även framöver att vara fortsatt stort.

Kraftig ökning av antalet arbetade timmar
Hela sysselsättningsökningen har skett för de heltidssysselsatta medan de deltidssysselsatta
(sysselsatta 1-34 timmar) minskat32, och detta tillsammans med ökningen av övertidsarbetet
har avspeglats i att totalt antal arbetade timmar ökat snabbare än antalet sysselsatta. Mellan
2009 och 2010 ökade sysselsättningen med 49 000 personer motsvarande 1,1 procent, medan
totalt antal arbetade timmar ökade med 1,9 procent (kalenderkorrigerat). Det finns mycket
som talar för att det är antalet heltidssysselsatta som fortsätter att svara för sysselsättningsökningen 2011 och vidare borde övertidsarbetet öka, bland till följd av ökade rekryteringsproblem. En vanlig lösning för arbetsgivare som drabbas av rekryteringsproblem är att låta befintlig personal arbeta mera. Som nämnts beräknas antalet sysselsatta komma att öka med
2,4 procent 2011, och totalt antal arbetade timmar bedöms öka med 2,5 procent (2,6 procent
kalenderkorrigerat). Det som håller tillbaka ökningen av totalt antal arbetade timmar 2011 är
enligt vår bedömning en tillfällig dämpning under första kvartalet 2010. Under 2012 bedöms
totalt antal arbetade timmar komma att öka med ungefär lika mycket som sysselsättningen,
det vill säga 1,3 procent.33

Minskningen av antalet deltidssysselsatta har enbart skett för den långa deltidssysselsättningen (20-34 timmar) medan antalet
personer som arbetar kort deltid (1-19 timmar) ökat något. Under första kvartalet 2011 hade nästan 245 000 personer kort deltidssysselsättning och närmare 740 000 hade lång deltidssysselsättning.
33 Enligt Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering, Konjunkturläget, Mars 2011.
32
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Fast anställda ökar
Den starka efterfrågan på arbetskraft gynnar sysselsatta och samtliga kategorier av arbetssökande samt alla delar av landet, men styrkan i förbättringen varierar kraftigt. De som redan är
sysselsatta påverkas positivt eftersom deras risk att bli arbetslös minskar kraftigt samtidigt
som deras möjlighet att byta arbetsgivare ökar påtagligt. Den minskade arbetslöshetsrisken
gäller även gruppen som har en tillfällig anställning. Även under de kommande åren kommer
cirka 70 procent av rekryteringarna att avse tillfälligt anställda, men redan nu kan vi se ett
ökat flöde från tillfälligt anställda till fast anställda, och det är detta flöde som styr hur mycket
volymen av fast anställda kommer att öka under de kommande åren. Det mesta talar för att
flödet från tillfälligt anställda till fast anställda fortsätter att öka successivt under prognosperioden, vilket medför att antalet fast anställda kommer att svara för en växande andel av den
ökade sysselsättningen.
Antalet tillfälligt anställda som fått fast anställning
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Källa: SCB

Ungdomarna gynnas mest av den ökade efterfrågan
En grupp som alltid gynnas när efterfrågan på arbetskraft stiger är ungdomar, men sysselsättningsgraden har förstärkts för samtliga åldrar och det är en utveckling som fortsätter 2011
och 2012. Procentuellt sätt ökade ungdomar i åldrar 20-24 år sin sysselsättningsgrad mest
jämfört med övriga åldrar mellan årets fyra första månader jämfört med motsvarande period
2010, men ökningen var också markant för åldrarna 25-34 år. Går man högre upp i åldrarna
så dämpas ökningen, men lite överraskande tilltar den påtagligt för åldrarna 60-64 år. Även
under åren 2011 och 2012 kommer ungdomar med gymnasial eller eftergymnasial utbildning
att ha relativt lätt att finna ett arbete, men den attraktivaste gruppen är åldrarna 25-34 år då
de förutom utbildningskraven också ofta uppfyller erfarenhetskraven.

Sysselsättningen högst för de eftergymnasialt utbildade
Arbetssökande med enbart en förgymnasial utbildning kommer att dra minst fördel av den
stigande efterfrågan på arbetskraft, och det gäller alla åldrar och oavsett om man är född i
Sverige eller utanför landet. Sysselsättningen relaterat till befolkningen har dock ökat även för
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gruppen med enbart förgymnasial utbildning, men ökningstakten har varit lägre än för personer med längre utbildningar. Det är också värt att notera att sysselsättningsgraden endast
uppgår till lite över 50 procent för förgymnasialt utbildade34, jämfört med 78,5 procent för
gymnasialt utbildade och ungefär 88 procent för dem med lång eftergymnasial utbildning.
Sysselsättningsgraden är låg för förgymnasialt utbildade oavsett ålder, den är dock högst i
åldersintervallet 35-54 år. Under de kommande åren fortsätter sysselsättningen att förstärkas
för alla, men styrkan i ökningen kommer att vara minst för de förgymnasialt utbildade.
Sysselsättningsgrad fördelat på utbildningsbakgrund
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Källa: SCB

Störst ökning för svenskfödda
Antalet sysselsatta har ökat kraftigt för såväl svenskfödda som utrikes födda, men ökningen
har till och med varit kraftigare för utrikes födda – vilket utomeuropeiskt födda helt och hållet
svarat för. Trots detta har sysselsättningen relaterat till befolkningen utvecklats svagt för utrikes födda och i synnerhet för utomeuropeiskt födda. Detta sammanhänger med en kraftig
ökning av utomeuropeiskt födda i befolkningen.
Sysselsättningsgraden för svenskfödda började öka under första kvartalet 2010 och har därefter ökat stadigt, och under första kvartalet 2011 var nivån 2,2 procentenheter högre än året
innan. Däremot inleddes ökningen för utrikes födda först under fjärde kvartalet 2010 och
nivån under första kvartalet 2011 var bara drygt 1 procentenhet högre än året innan. Det betyder att skillnaden mellan svenskfödda och utrikes födda förblivit stor när det gäller sysselsättningsgraden. Den uppgick i åldersgruppen 16-64 år till 76,6 procent för svenskfödda under första kvartalet 2011, vilket kan jämföras med 61,8 procent för utrikes födda och med 54,8
procent för utomeuropeiskt födda. Skillnaden är störst mellan svenskfödda kvinnor och utomeuropeiskt födda kvinnor, se vidare fördjupningsruta.

34

Avser år 2010.
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Färre sysselsatta utomlands
Antalet sysselsatta utomlands ökade fram till och med våren 2009, men därefter har antalet
minskat något, vilket sammanhänger med att arbetsmarknaden förstärkts successivt men
också beror på att arbetsmarknaden försvagats markant i Danmark, och i viss mån i Finland.
Det mesta talar för att denna utveckling fortsätter under de närmaste åren, eftersom utvecklingen förblir stark i Sverige. En osäkerhet i bedömningen är en mycket stark arbetsmarknad i
Norge under åren 2011 och 2012, vilket kan locka fler svenskar att arbeta där.
En annan tendens är att det är fler som väljer att kombinera studier och arbete. Sedan våren
2009 har antalet studerande sysselsatta ökat gradvis, men ökningen upphörde under slutet av
2010, och därefter har antalet minskat något. Det finns dock mycket som talar för att antalet
studerande sysselsatta fortsätter att minska svagt under prognosperioden.
Sysselsatta utomlands och studerande sysselsatta
april 2005 - mars 2011
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Näringsgrenar
Inledning
Den pågående uppgången på arbetsmarknaden är bred, och den stora sysselsättningstillväxt
som beräknas för prognosperioden – 168 000 personer på två år – väntas, i varierande omfattning, tillfalla samtliga huvudbranscher. Som så många gånger tidigare är det den privata
tjänstesektorn, med bland annat bemanningsföretag och diverse konsultverksamhet som
draglok, som förutses svara för den största uppgången: 59 000 personer under 2011 och ytterligare 40 000 under 2012. De offentliga tjänsterna väntas denna gång växa, med 28 000 respektive 12 000 personer. Byggnadsverksamheten fortsätter sin positiva sysselsättningsutveckling, men i något dämpad fart: 8 000 personer i år och 3 000 nästa år. Också industrin
och jordbruket vänder uppåt, efter långa perioder av nedgång. För industrin beräknas 11 000
fler sysselsatta i år och ytterligare 5 000 nästa år.
Sysselsättningsförändring 2010-2012
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Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Även i relativa tal svarar de privata tjänsterna för den kraftigaste ökningen. Här beräknas
sysselsättningstillväxten till 2,9 procent under 2011 och 1,9 procent under 2012. Den näst
största relativa ökningen under 2011 väntas för byggnadsverksamheten, med 2,7 procent.
Utvecklingen för de olika näringsgrenarna redovisas mer detaljerat i de kommande avsnitten.
Sysselsatta, tusental respektive årlig procentuell förändring
Näringsgren
Jord- och skogsbruk

2010

2011

2012

81

1,2

1,2

Industri

593

1,9

0,8

Byggverksamhet

299

2,7

1,0

2 014

2,9

1,9

1 437

1,9

0,8

4 429

2,4

1,3

Privata tjänster
Offentliga tjänster
Totalt

Tabellen innehåller avrundade värden. I totalen ingår även de sysselsatta vars näringsgren saknas.
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.
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Växande rekryteringsproblem i privata näringslivet…
I samband med den stigande efterfrågan på arbetskraft ökar nu rekryteringsproblemen undan
för undan. Bland arbetsställena i det privata näringslivet uppgav 25 procent i vårens intervjuundersökning att de vid något eller några tillfällen stött på rekryteringsproblem under det
senaste halvåret. Detta kan jämföras med 20 procent i höstundersökningen 2010 och 15 procent våren 2010. Särskilt markant är ökningen inom industrin och vissa konsultverksamheter
inom det privata näringslivet, medan bristtalens uppgång inom byggbranschen – av säsongsmässiga skäl – har stannat av. Arbetskraftsbristen kommer under de närmaste åren
inom många yrken också att påverkas uppåt av den pågående generationsväxlingen på arbetsmarknaden.
Andel arbetsställen som upplevde arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar under det senaste
halvåret inom privat sektor
Hösten
2007

Våren
2008

Hösten
2008

Våren
2009

Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Byggnadsverksamhet

51

42

33

17

16

21

31

31

Industri

39

37

32

15

10

11

18

26

48

46

40

15

11

11

22

32

Handel

23

20

18

9

7
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13

16

Transport

39

30

27

14

14

14

18

22

33

30

27

17

14

15

21

21

39

37

38

24

17

21

28

37

företagstjänster

37

36

32

20

18

21

21

29

Totalt
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32

28

15

13

15

20

25

därav verkstadsindustri

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

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

…och ökning även i offentliga sektorn
Också i de offentliga verksamheterna ökar nu rekryteringssvårigheterna, i samband med den
stigande aktivitet som kan noteras även här. Sammantaget i hela den offentliga tjänstesektorn
uppgav 34 procent av arbetsställena i höstens undersökning att det förekommit rekryteringsproblem det senaste halvåret, jämfört med 30 procent i höstens undersökning och 24-25 procent i de tre föregående undersökningarna. Markanta uppgångar kunde iakttas i bland annat
barnomsorgen och äldreomsorgen. Som vanligt registrerades mycket höga nivåer – mellan 80
och 90 procent – inom delar av hälso- och sjukvårdsområdet. Den enda verksamhet som
uppvisade fallande bristtal var gymnasieskolan. Även i den offentliga sektorn väntas generationsväxlingen undan för undan komma att sätta alltmer påtagliga avtryck.
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Andel verksamhetsområden som upplevde arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar under det
senaste halvåret inom kommuner, landsting och stat
Hösten
2007

Våren
2008

Hösten
2008

Våren
2009

Hösten
2009

Våren
2010

Hösten
2010

Våren
2011

Barnomsorg

45

49

43

29

28

24

31

39

Grundskola

32

32

40

32

31

26

37

42

Gymnasieskola

42

36

41

25

28

20

38

32

Vuxenutbildning

11

13

11

9

12

8

15

17

Vård och omsorg

32

35

29

17

18

19

23

30

Övrig kommunal verksamhet

29

33

30

19

14

17

24

27

Lasarett och slutenvård

84

89

90

87

85

85

89

90

Primärvård

91

85

94

93

96

94

88

89

Tandvård

80

63

50

72

70

78

68

81

Övrig landstingsverksamhet

24

26

23

16

11

17

14

20

Statlig verksamhet

26

23

27

19

17

22

25

28

Totalt

34

35

34

25

24

24

30

34

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.
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Jord- och skogsbruk
Vissa förbättringar inom jordbruket
Läget inom lantbruket förbättrades år 2010 jämfört med året innan. Priser och lönsamhet
steg under året men det råder betydande skillnader mellan olika producenter. Det finns en del
orosmoln såsom stigande räntor, högre kostnader för foder, gödning och drivmedel samt förstärkt kronkurs, vilka alla är faktorer som har en negativ inverkan på hela det svenska lantbruket. Mjölkbönderna har kunnat notera stigande priser och bedömningen är att prisnivån
upprätthålls under året. Det råder osäkerhet kring den inhemska nötköttsproduktionen, prisutvecklingen har varit svagare än väntat och lönsamheten bedöms sjunka. En liknande situation råder inom grisköttsproduktionen där ökade kostnader inte täcks av förbättringar på
intäktssidan. Utbudet av griskött är stort i hela Europa vilket kan leda till att importen kan
komma att öka i förhållande till den inhemska produktionen, något som kan komma att försvaga näringens ställning i landet. Det finns dock förhoppningar om prishöjningar mot slutet
av år 2011 eller i början av år 2012 genom ökad global konsumtion. Inom växtproduktion ser
läget ljusare ut. Sämre globala skördar genom dåliga väderförhållanden har medfört att
världsmarknadspriserna ökat, vilket ger bättre intäkter för producenterna. Stigande produktionskostnader håller dock tillbaka förstärkningar av lönsamheten.

Hög aktivitet inom skogen
Aktiviteten inom skogen är hög historiskt sett. Avverkningsvolymerna under år 2010 var de
största sedan 2005 då stormen Gudrun bidrog till de då mycket höga volymerna. De höga
skogspriserna innebär att många skogsägare valt att avverka skog och i många fall tidigarelagt
sina slutavverkningar. Priserna på timmer och massa steg betydligt under år 2010. Sannolikt
kommer priserna att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt men en del talar för att toppen
är nådd. Kapaciteten inom sågverksnäringen har byggts ut i södra Sverige och konkurrensen
har hårdnat betydligt samtidigt som kronförstärkningen medfört hårdare konkurrensläge i
förhållande till andra länder. Den utvecklingen medför ett tapp av marknadsandelar. Näringen behöver öka sin försäljning utanför Europa eftersom de europeiska marknaderna knappast
ger något stort extra tillskott i efterfrågan på produkter. Prisutvecklingen på massaveden har
varit god under år 2010 men sannolikt kommer det att ske en utplaning i utvecklingen år
2011. Även för pappers- och massaprodukter innebär en starkare krona och hårdare konkurrens från omvärlden en tuffare marknad under prognosperioden.

Sysselsättningen vänder upp
Antalet sysselsatta inom areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske med mera) har minskat
under det senaste året. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning sjönk sysselsättningen med
cirka 2 000 personer år 2010 och med 1 000 personer år 2009. Den gynnsammare utvecklingen inom dessa näringar det senaste året förväntas innebära en vändning uppåt för sysselsättningen i år och nästa år. Vår samlade bedömning är att sysselsättningen inom de areella
näringarna ökar med 1 000 respektive 1 000 personer under dessa år. Aktiviteten inom dessa
näringar varierar kraftigt mellan olika säsonger vilket också visar sig i sysselsättningsläget och
tillgången på jobb. Under sommarsäsongen är aktiviteten hög och arbetskraft behövs bland
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annat inom skogsbruket, för till exempel skogsplantering och röjning. Det är dock svårt att
finna all den arbetskraft som behövs och den situationen förstärks framöver genom efterarbeten i samband de stora avverkningar som sker. Arbetsförmedlingen har i tidigare rapporter
framfört den ogynnsamma åldersstrukturen inom dessa näringar och att den långsiktiga
trenden är att nästan 2 000 yrkesverksamma lämnar dessa näringar varje år av åldersskäl.
Påfyllnaden av yngre yrkesverksamma är för liten och om det inte sker något trendbrott i nytillskottet av yngre så kommer sysselsättningen att minska på lång sikt.
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Industrin
Stark uppgång…
Industrikonjunkturen gick starkt uppåt under 2010, och den utvecklingen har fortsatt under
de första månaderna 2011. Det beror framför allt på omvärldskonjunkturens starka återhämtning – bland annat har tillväxten och efterfrågeuppgången återvänt i flera av våra grannländer i Europa – och därmed en snabbt växande export. Men uppgången har också fått ett
tydligt genomslag på hemmamarknaden, tack vare starka inhemska ekonomiska fundamenta.
Industriproduktionen som helhet låg första kvartalet 14 procent högre än ett år tidigare, men
å andra sidan 8,5 procent lägre än första kvartalet 2008.35 Framför allt uppvisade motorfordonsindustrin en oerhört stark utveckling under 2010, men även maskinindustrin och elektroindustrin har gått mycket bra. Den enda delbransch som inte i någon nämnvärd grad kunnat dra nytta av den goda konjunkturen är trävaruindustrin, men här kan man åtminstone
tala om en utplaning av den tidigare mycket negativa utvecklingen.

…men en viss dämpning är på väg
Även om industriproduktionen sålunda fortfarande utvecklas starkt, syns emellertid vissa
tecken på att tillväxttakten är på väg att gå in i ett något lugnare skede, detta med anledning
av inbromsningen av världshandelns ökning. Konfidensindikatorn ligger visserligen fortfarande en bra bit över det historiska genomsnittet, men nivån har gått ned något mellan fjärde
kvartalet 2010 och första kvartalet 2011.36 Också inköpschefsindex för industrin har undan för
undan backat ända sedan sommaren 2010, låt vara från en mycket hög nivå. Särskilt markerad var nedgången under maj 2011. Arbetsgivarna är visserligen i stort sett fortfarande nöjda
med orderstockarnas storlek, men läget växlar mellan olika delbranscher. Mest gynnsam är
situationen inom investeringsvaruindustrin, som regelmässigt ligger sent i konjunkturcykeln,
och som drar fördel av det höga kapacitetsutnyttjandet inom industrin sammantaget (86 procent under första kvartalet 2010) och av den förstärkta internationella investeringskonjunkturen.37 Däremot har insatsvaruindustrin fått vidkännas en avmattning, och även när det gäller
efterfrågan på konsum-tionsvaror syns en dämpning av uppgången.
Trots en viss nedväxling av ökningstakten väntas även de närmaste åren en positiv utveckling
inom svensk industri. Dämpningen sker på en hög nivå, och det betyder att industrikonjunkturen förblir god.

Enligt SCB:s industriproduktionsindex.
Enligt KI:s konjunkturbarometer i april.
37 Ibid.
35

36

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

56

Industrins konfidensindikator
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Källa: Konjunkturinstitutet

Mycket positiva tongångar i Arbetsförmedlingens enkäter
Arbetsgivarnas svar på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning under våren, riktad till
cirka 1 000 arbetsställen inom industriföretagen, visar på en mycket stark optimism. En utgångspunkt är att 53 procent av arbetsställena redovisade en förstärkning av efterfrågan på
sina produkter det senaste halvåret, medan endast 11 procent uppgav en försvagning. Nettotalet blev således 42. Detta innebär en stor överensstämmelse med föregående enkät (i höstas),
där nettotalet för det då kommande halvåret förutsades till 41. I vårens enkät skruvas förväntningarna upp ytterligare. Nu räknar hela 57 procent av arbetsgivarna med en ökning för
de kommande sex månaderna, och bara 4 procent med en minskning. Nettotalet blir därmed
53, och detta värde är det högsta för industrins del i vår undersökning. Även för sex till tolv
månader framåt redovisas ett högt nettotal, nämligen 50. Framför allt verkstadsindustrin
redovisar höga nivåer för alla perioderna, eftersom den är mer konjunkturkänslig än övrig
tillverkningsindustri. Vår bedömning är emellertid att dessa optimistiska förutsägelser inte
kommer att infrias fullt ut, och att det kommande årets ordertillväxt visserligen blir god, men
ändock något svagare än det gångna årets.
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Industrins efterfrågeutveckling
hösten 1997 - våren 2011
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Sysselsättningen växer åter
Räknat som årsgenomsnitt minskade antalet sysselsatta38 inom industrin med 9 000 personer mellan 2009 och 2010, beroende på ett kraftigt negativt överhäng från 2009. Industrins
starka produktionsutveckling har emellertid medfört att arbetsmarknaden åter förstärkts det
senaste året. Sedan början av 2010 har sysselsättningen ökat med några tusen, och den uppgick under första kvartalet 2011 till cirka 590 000 personer. Ökningen faller helt på verkstadsindustrin, och den gäller främst tillfälliga anställningar. Det bör påpekas att sysselsättningsuppgången underskattas genom den stora och ökade användningen av bemanningsföretag.
Vidare ökar antalet anställda inom industrin kraftigare i kortperiodisk sysselsättningsstatistik
än i arbetskraftsundersökningen. Det finns dock industrigrenar som fortfarande minskar sin
sysselsättning, exempelvis kemiindustrin och pappersindustrin.39
Trots den trendmässigt ihållande uppgången av industriproduktionen har sysselsättningsutvecklingen i stort sett varit nedåtriktad under flera årtionden. Bara sedan millennieskiftet har
industrisysselsättningen minskat med 200 000 personer, och senaste året med ökning var
1998. Detta illustrerar en mycket stark produktivitetstillväxt, vilken regelmässigt är särskilt
stark i början på högkonjunkturer.

Något ökat tryck på personalkapaciteten
I och med den förnyade produktionstillväxten ökar dock åter utnyttjandet av personalkapaciteten. I många industriföretag ingicks under lågkonjunkturen avtal om sänkt arbetstid för
undvikande av uppsägningar, men nu ökar arbetstiden åter för berörda personer. I andra fall
kan övertidsarbete behöva tillgripas i större utsträckning för att klara av produktionstopparna. Dessutom har det emellertid under det gångna året skett en del nyrekryteringar. Därför är
det i många företag fortfarande en bit kvar till kapacitetstaket. I vårens intervjuundersökning
uppgav emellertid så mycket som 69 procent av industriarbetsgivarna att man inte kunde öka
38
39

Samtliga sysselsättningsuppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
Uppgifterna från enskilda industrigrenar är hämtade från Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik.
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produktionen med tio procent utan att nyanställa personal, vilket är den högsta nivån sedan
våren 2008. Högst är nivån inom verkstadsindustrin, 72 procent.

16 000 fler sysselsatta på två år
Industrins rekryteringsbehov väntas fortsätta att växa både i år och nästa år, tack vare den
goda utvecklingen av efterfrågan på industriprodukter. En indikation på detta är att antalet
industriplatser i Arbetsförmedlingens platsregister ökat med cirka 45 procent mellan de första tertialen 2010 och 2011, och för verkstadsplatsernas del rör det sig om en fördubbling.
Dessutom har antalet varslade om uppsägning inom industrin under samma period minskat
med en tredjedel, och månadsgenomsnittet ligger nu under 1 000 personer. Sysselsättningen
inom industrin beräknas stiga med 11 000 personer under 2011, och för 2012 väntas ett ytterligare tillskott med 5 000 personer. Detta ligger också väl i linje med våra enkätföretags förväntningar om sysselsättningsutvecklingen inför de närmaste åren. Man får gå tillbaka till
mitten av 1990-talet för att hitta en starkare sysselsättningsutveckling inom industrin. Denna
återhämtning är emellertid en följd av att 60 000 industrijobb förlorades i samband med den
finansiella krisen hösten 2008.
Antal nyanmälda lediga platser inom industrin
januari 2008 - april 2011

3000

Totalt
Antal

Övrig tillverkningsind

Verkstadsindustrin

2000

1000

0
2008

2009

2010

2011

Säsongrensad och trendad serie
Källa: Arbetsförmedlingen

De mindre företagen växer snabbast
Enligt Arbetsförmedlingens vårundersökning är det i första hand de mindre företagen som
planerar att utöka sina personalstyrkor. Detta är en naturlig följd av att småföretagen inte alls
har samma resurser att göra kapitalintensiva maskininvesteringar som storföretagen. Av
denna undersökning framgår också tydligt att det framför allt är verkstadsindustrin som avser
att satsa på nyrekryteringar – i synnerhet metallvaruindustrin, transportmedelsindustrin och
elektronikindustrin – medan konfektionsindustrin och pappersvaruindustrin räknar med en
viss minskning av antalet anställda.
Andelen inhyrd personal är förhållandevis stor inom industrin. Antalet inhyrda anställda har
enligt vårens enkät ökat med 25 procent det senaste året, mer än inom någon annan större
bransch. Detta kan ses som ett uttryck för den osäkerhet om framtiden som många arbetsgi-
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vare upplever inför en konjunkturuppgång. När uppgången sedan blir mer varaktig blir arbetsgivarna mer benägna att tillgripa traditionella nyanställningar. Detta visar sig också i den
nu aktuella undersökningen, som indikerar en viss minskning av inhyrningarna under det
kommande året.

Rekryteringsproblemen börjar ta fart
I och med den stigande efterfrågan på arbetskraft växer också rekryteringsproblemen snabbt
inom industrin. I vårens intervjuundersökning uppgav 26 procent av industrins arbetsställen
att de upplevt svårigheter att rekrytera rätt personal det senaste halvåret, jämfört med 18 procent i höstens enkät och 11 procent i förra vårens enkät. Nivån är därmed den högsta sedan
hösten 2008. Det är framför allt inom olika specialistyrken som det råder brist på rätt kompetenser, exempelvis civilingenjörer, lastbilsmekaniker, verktygsmakare och CNC-operatörer. Å
andra sidan finns det fortfarande gott om arbetslösa industriarbetare, som antingen har en
inriktning mot tillbakagående yrken (till exempel montörer) eller besitter en kompetensprofil
som inte uppfyller de aktuella kvalifikationskraven från arbetsgivarnas sida.
Andelen industriarbetsställen med brist på arbetskraft
senaste halvåret
60
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Även Konjunkturinstitutet redovisar en viss brist på arbetskraft, och den är något större för
teknisk tjänstemannapersonal än för yrkesarbetare.40 Den utgör dock ännu inget större hot
mot företagens produktionsutveckling, utan här ses otillräcklig efterfrågan samt – inom några
delbranscher – brist på maskin- och anläggningskapacitet som betydligt större produktionshinder. Bilden kan dock snabbt förändras genom den fortsatt goda industrikonjunkturen, och
den pågående generationsväxlingen på arbetsmarknaden41 i förening med alltför låga industriella utbildningsvolymer kommer att öka rekryteringsproblemen markant de kommande
åren. Det är därför en mycket viktig uppgift för bland annat arbetsförmedlare och utbildningsanordnare att framhäva den stora betydelsen av att fler ungdomar än i nuläget satsar på
utbildningar mot teknik- och tillverkningsyrken.

40
41

Enligt KI:s konjunkturbarometer i april.
Se vidare arbetsförmedlingens rapport Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i ett regionalt perspektiv.
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Byggnadsverksamhet
Fortsatt stark byggkonjunktur
Byggkonjunkturen fortsätter sin positiva utveckling. Förvisso anger företagen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att efterfrågan dämpats något som en följd av den stränga vintern. Den ligger dock i nivå med de förväntningar som företagen uttryckte i höstas. Optimismen om framtiden är hög. För de kommande sex månaderna är företagens förväntningar
rekordhöga, endast tre procent av företagen väntar sig en minskande efterfrågan samtidigt
som hela 65 procent förutspår en ökning. Förväntningarna om efterfrågeutvecklingen planar
därefter ut något på sex till tolv månaders sikt, men fortfarande förutspår mer än hälften av
företagen en ökande efterfrågan.
Efterfrågan på företagens varor och tjänster inom
byggnadsverksamheten, kommande 6 månader
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Bostadsbyggandet driver utvecklingen
Byggnadsinvesteringarna återhämtade sig rejält under 2010 och väntas fortsätta öka. Det är
främst nyinvesteringar i bostäder som driver utvecklingen framåt de kommande åren. Under
2010 påbörjades totalt 25 450 lägenheter i nyproduktion samtidigt som 19 500 lägenheter i
nybyggda hus färdigställdes. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus nådde under första kvartalet 2011 den högsta nivån sedan början av 1990-talet. Det motsvarar en ökning med
närmare 2 200, eller 63 procent, jämfört med första kvartalet 201o.42 Kommunerna bedömer
i Boverkets kommunenkät att ungefär 33 000 bostäder kommer att påbörjas under 2011, vilket skulle innebära att bostadsbyggandet börjar närma sig toppnivåerna från 2006. Ombyggnadsinvesteringarna ökade kraftigt under 2010, främst som en följd av ROT-avdraget. Ökningen har fortsatt under första kvartalet 2011, men ökningstakten väntas avta under året.
ROT-avdraget bidrar dock till att ombyggnadsinvesteringarna fortsätter ligga på en hög nivå.
Lokalinvesteringarna minskade under 2010 men väntas nu vända upp. Under första kvartalet
2011 har lokalinvesteringarna inom bland annat tillverkningsindustrin och handeln ökat.
SCB, Påbörjade bostadslägenheter 1:a kvartalet 2011, preliminära uppgifter. Siffrorna för 2011 är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

42
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Både de privata och de offentliga lokalinvesteringarna väntas öka i takt med konjunkturuppgången.
Anläggningsinvesteringarna utvecklades svagt under 2010, framför allt som en följd av minskade väginvesteringar. Under 2011 väntas flera försenade vägprojekt komma igång, vilket ger
en tillfällig ökning som sedan planar ut under 2012.43

Stark arbetsmarknad
Sysselsättningen i branschen har enligt SCB:s AKU ökat sedan hösten 2009, för att under
första kvartalet 2011 summera till drygt 290 000. Detta är 10 000 fler än första kvartalet
2010. I såväl Arbetsförmedlingens undersökning som Konjunkturinstitutets barometer bedömer företagen att de kommer att fortsätta utöka sin personalstyrka. Inom byggbranschen
används i stor utsträckning även utländsk arbetskraft, som inte fångas upp i AKU. Det gäller
personer som arbetar i Sverige, men som inte är folkbokförda här. SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik visar att antalet anställda inom byggnadsverksamhet under första kvartalet 2011 ökat till den högsta nivån sedan början av 1990-talet.
Arbetsgivarnas resursutnyttjande har ökat. En tredjedel av företagen i vår intervjuundersökning anger att de inte kan öka produktionen alls utan att rekrytera mer personal. Fyra av fem
byggarbetsgivare anger att de kan öka produktionen med högst tio procent utan att rekrytera
ny personal, vilket illustrerar att brist på arbetskraft i växande grad kommer att utgöra ett
hinder för att öka produktionen.
Sysselsättningen väntas öka under 2011 för att därefter plana ut något under 2012. Sysselsättningen väntas stiga med 8 000 personer 2011 och med 3 000 personer år 2012.

Arbetslösheten fortsätter minska
Arbetslösheten inom byggbranschen har minskat sedan mitten av 2010. Antalet nyinskrivna
arbetslösa fortsätter minska, samtidigt som allt fler kommer ut i jobb. Antalet inskrivna arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd som i första hand söker jobb inom ett
byggyrke uppgick i april till 12 400 personer. Det innebär en minskning med hela 6 500 personer eller 36 procent jämfört med samma månad i fjol.

43

Sveriges Byggindustrier, Byggkonjunkturen nr 1 2011
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Antal arbetslösa och i aktivitetsstöd inom byggyrken
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Källa: Arbetsförmedlingen

Även bland lärlingarna har arbetslösheten minskat det senaste året. De ungdomar som lämnar byggymnasierna i år går en betydligt ljusare arbetsmarknads till mötes än föregående
årskullar. De som lämnat gymnasieskolan de senaste åren och ännu inte fått lärlingstjänst
kan dock även framöver få det svårt. Det är i första hand de som kommer direkt från skolorna
som får lärlingstjänsterna.

Ökande brist på arbetskraft
Under prognosperioden väntas en fortsatt minskning av arbetslösheten och det finns därmed
risk att brist på arbetskraft verkar än mer hämmande på utvecklingen i branschen. Bristtalen i
Arbetsförmedlingens undersökning är förvisso på samma nivå som de var i höstas. Var tredje
byggarbetsgivare anger att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna. Med tanke på att företagen upplevt en relativt svag efterfrågeutveckling under perioden och nu väntar sig en stark ökning, är risken stor att bristen ökar påtagligt. Dessutom
visar Konjunkturinstitutets senaste barometerundersökning att brist på arbetskraft var det
främsta hindret för expansion för merparten av de tillfrågade företagen.44 Även SCB:s vakansstatistik indikerar en ökande brist på arbetskraft. Flera byggarbetsgivare anger också att det
finns en dold brist på arbetskraft, som gjort att de avstått från att ens försöka rekrytera. Det
rör sig dock inte om någon allmän brist på byggarbetskraft. Det är snarare vissa nyckelroller,
såsom ingenjörer, platschefer och arbetsledare, som kan vara svåra att få tag på. Det råder
också brist inom vissa mindre yrken, där bristen är liten mätt i antal personer, men ändå kan
bli kännbar för företagen. Allt eftersom arbetslösheten sjunker inom de olika yrkesgrupperna
väntas arbetsgivarna uppleva rekryteringsproblem inom allt fler byggyrken. Det är dock möjligt att företagen till viss del motverkar bristen genom att rekrytera utländsk arbetskraft.

44

Konjunkturinstitutet. Konjunkturbarometern, Maj 2011.
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Privata tjänster
Arbetsmarknadens sysselsättningsmotor
Den privata tjänstesektorn45 är numera den klart största huvudbranschen på arbetsmarknaden, och den särklassiga sysselsättningsmotorn när arbetsmarknaden expanderar. Under
2010 sysselsatte den i genomsnitt cirka 2 miljoner, efter en ökning sedan 2009 med 30 000
personer. Mest tydlig, relativt sett, är ökningen inom den konjunkturkänsliga hotell- och restaurangnäringen46, medan uppgången är obetydlig inom informations- och kommunikationssektorn. Därmed finns drygt 45 procent av hela arbetsmarknadens sysselsättning inom
den privata tjänstesektorn. Uppgången har pågått nära nog kontinuerligt sedan 1993, då sysselsättningen uppgick till knappt 1,5 miljoner. 47
Styrkan i de privata tjänsternas uppgång hämtas dels från hushållens konsumtion, dels från
industrins och byggnadsverksamhetens efterfrågan. I nuläget är dessa faktorer tydligt expansiva, och medverkar samfälligt till en stark utveckling för de privata tjänsterna. Denna situation väntas i stort sett bestå under prognosperioden, även om effekterna från industrin dämpas något de kommande åren. Eftersom den privata tjänstesektorn är mycket sysselsättningsintensiv, och i allmänhet – med undantag för handeln – inte har samma möjligheter som industrin att möta en konjunkturuppgång med produktivitetsförstärkningar, betyder en stark
ökning av efterfrågan på sektorns tjänster också en stark ökning av sysselsättningen. Detta är
till gagn för flera olika grupper i samhället, eftersom den privata tjänstesektorn rymmer det
mesta från avancerade konsultuppdrag till lämpliga ingångsjobb för ungdomar.
Vid sidan av den allmänt ökande efterfrågan på tjänster finns det också andra faktorer som
påverkar de privata tjänstenäringarna positivt. En sådan faktor är den pågående outsourcingen av tjänster från framför allt industriföretagens sida, vilket medför att dessa köper in exempelvis konsult- eller servicetjänster från olika tjänsteföretag. På motsvarande sätt blir det allt
vanligare med inhyrning av industriarbetare, vårdpersonal med mera från bemanningsföretag. Till den privata tjänstesektorns tillväxt bidrar också en växande tjänsteexport.

Stark framtidsoptimism i intervjusvaren
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av företag inom privata tjänstenäringar under
våren 2011 andas märkbart positiva tongångar. För det senaste sex månaderna rapporterade
49 procent att efterfrågan på tjänsterna ökat, medan bara 11 procent registrerade en minskning. Nettotalet blev alltså 38. Det är emellertid att märka att höstenkäten 2010 prognostiserade ett nettotal på 49 för de kommande sex månaderna, således en alltför optimistisk förutsägelse, varvid endast transportsektorn lyckades träffa rätt (på cirka 36).

45 Vi följer SCB:s branschindelning i Arbetskraftsundersökningen (AKU) enligt näringsgrensindelningen SNI 2007. Baserat på
deras redovisning definierar vi den privata tjänstesektorn som handel, transport, hotell och restaurang, finansiell verksamhet och
företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster. Samtliga sysselsättningsuppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.

Skatteverket har infört utökade kontroller av restauranger, t ex personalliggare, något som även kan ha påverkat sysselsättningsstatistiken.
47 På grund av ändrad näringsgrensindelning är jämförelser längre bakåt i tiden något vanskliga. Klart är dock att privata tjänstesektorn påverkades tämligen marginellt av sysselsättningskrisen under 2009.
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Oaktat denna skillnad mellan prognos och utfall är man ännu mer optimistisk för framtiden
denna gång. Nu tror 59 procent av arbetsställena på en ökning det närmaste halvåret, medan
5 procent räknar med en minskning. Nettotalet blir således 54. Optimismen är störst inom
hotell- och restaurangområdet, minst inom personliga tjänster. Även för sex till tolv månader
framåt har nettotalet inom hela det privata tjänsteområdet redovisats till 54.
Andel av arbetsställen som bedöms ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus dito minskning
Vår
2007

Höst
2007

Vår
2008

Höst
2008

Vår
2009

Höst
2009

Vår
2010

Höst
2010

Vår
2011

Finansiell verksamhet, företagstjänster

58

51

36

10

7

36

50

52

53

Handel

60

54

40

0

4

38

56

52

57

Hotell och
restaurang

53

50

43

6

10

22

38

38

60

Information och
kommunikation

64

58

40

20

0

32

46

54

57

Personliga och
kulturella tjänster

50

43

32

17

15

28

18

36

37

Transport

43

37

24

-15

-13

18

40

37

44

Totalt

55

45

35

-1

1

27

49

44

54

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar av arbetsställen med minst 5 anställda.

Färre varsel och fler platser
Antalet varslade personer inom området privata tjänster uppgick under första tertialet 2011
till 8 400, vilket är 2 300 färre än under motsvarande period 2010. Antalet nyanmälda platser
har istället ökat med 37 000 till 153 000, med de relativt sett största uppgångarna inom
transportsektorn och finansiell verksamhet/företagstjänster. Även dessa två variabler pekar
mot en markant förstärkning av sysselsättningen framöver.

90 000 fler sysselsatta på två år
Under loppet av 2010 har sysselsättningen inom de privata tjänsteverksamheterna allt mer
börjat ta fart. Mellan de första kvartalen 2010 och 2011 steg antalet sysselsatta med drygt
50 000 personer, varav området finansiell verksamhet och företagstjänster svarade för hälften av ökningen. Uppgången har i vissa verksamheter hållits tillbaka av ett relativt lågt kapacitetsutnyttjande för personal. I den senaste enkäten låg 60 procent av arbetsställena mindre
än 10 procentenheter under kapacitetstaket, med de högsta nivåerna inom information och
kommunikation samt transporter och de lägsta inom handeln samt hotell och restaurang.
Undan för undan blir därför trycket mot nyrekryteringar allt starkare. En tydlig signal om
förväntningarna bland arbetsgivarna utgör resultaten från vårens näringslivsenkät, som visar
på cirka tre procents ökning per år de båda närmaste åren, störst inom information och
kommunikation och minst inom personliga tjänster samt hotell och restaurang. Vi räknar
därför med kraftiga uppgångar på årsbasis. 2011 väntas en sysselsättningsökning med 59 000
personer – bland annat tack vare ett stort överhäng från 2010 – och 2012 väntas ett ytterligare tillskott med 40 000 personer.
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Bristen på arbetskraft stiger
Rekryteringsproblem förekommer här och var inom tjänsteverksamheterna, och de är i stigande. Spännvidden mellan olika delbranscher är dock betydande, med relativt höga nivåer
inom information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster och
låga nivåer inom personliga tjänster och handel. I genomsnitt för hela det privata tjänsteområdet har 26 procent av de intervjuade arbetsställena i vårenkäten uppgivit att brist på arbetskraft förekommit det senaste halvåret. Det innebär en uppgång med fem procentenheter
på ett halvår och nästan elva procentenheter på ett år.

Handel
I handeln (dit även reparation av motorfordon och motorcyklar räknas) uppgick det genomsnittliga antalet sysselsatta under första kvartalet 2011 till 543 000, vilket är 13 000 fler än
under första kvartalet 2010. Uppgången har ett starkt samband med hushållens och företagens starka framtidstro och deras därav betingade benägenhet att satsa mer på inköp av handelsvaror. Särskilt påtaglig är sysselsättningsökningen inom motorfordonshandeln, eftersom
bilförsäljningen den senaste tiden ökat mycket snabbt. Över huvud taget är det stora flertalet
av handelns arbetsgivare ganska nöjda, eller i vissa fall mycket nöjda, med försäljningsläget och
lönsamheten i företagen, trots att försäljningen dämpades under inledningen av detta år.48
Vår intervjuundersökning våren 2011 styrker intrycket av optimism hos handeln inför framtiden. Redan det senaste halvåret har uppvisat en god utveckling, främst för handel med motorfordon, och för det kommande året skruvas förväntningarna upp ytterligare. 62 procent av
arbetsställena förutsåg stigande efterfrågan de närmaste sex månaderna, och endast 4 procent räknade med en nedgång. Nettotalet blir därför 57, och detta höga värde anges även för
de därnäst följande sex månaderna. Den största framtidstron finns denna gång hos grossisterna. Det bör emellertid betonas, att både partihandeln och, framför allt, detaljhandeln
(utom motorfordonshandeln) i vår förra undersökning – hösten 2010 – uppvisade en optimism som inte helt har infriats.
Personalresursutnyttjandet inom handeln är emellertid lågt, och till detta kommer den pågående strukturrationaliseringen inom näringen. Detta håller i viss mån tillbaka sysselsättningen, särskilt inom dagligvaruhandeln, och det är framför allt partihandeln och motorfordonshandeln som väntas behöva göra fortsatta nyrekryteringar. Däremot finns alltid ett stort behov av ersättningsrekryteringar inom handeln på grund av den stora personalomsättningen,
och därvid finns många tillfällen till jobböppningar för ungdomar och invandrare.

Transport
Inom transportväsendet (inklusive magasinering) sysselsattes under första kvartalet 2011 i
genomsnitt 232 000 personer. Här ligger nivån oförändrad – mycket överraskande med tanke på den starka aktiviteten inom byggnadsverksamheten, industrin och handeln – jämfört
med motsvarande kvartal 2010. En uppgång är den mest logiska branschutvecklingen i nuläget, i synnerhet för åkerierna, eftersom behovet av godstransporter stiger alltmer.

48

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, april 2010.
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Även transportsektorn har nämligen känt av en tillväxt i orderingången, enligt vår undersökning, och arbetsgivarna ser tämligen ljust på framtiden. Nettotalen för de kommande två
halvåren noteras här till 44 respektive 43. Bland annat kommer det positiva tongångar från
olika stödtjänster till transporter. Dessutom är kapacitetsutnyttjandet på personal ganska
högt – 70 procent av arbetsställena måste nyanställa personal om produktionen ökar med 10
procent – vilket indikerar en viss sysselsättningsuppgång framöver. Ett problem inom transportbranschen är dock de avsevärda lönsamhetsproblemen, vilket bland annat beror på åkarnas konkurrens från utländska aktörer.49 Även inom flyget och järnvägen finns lönsamhetsproblem, i varierande omfattning.

Hotell och restaurang
Antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen under första kvartalet 2011 redovisades i
AKU till 142 000. Mellan 2009 och 2010 ökade sysselsättningen med 9 000 personer, och vi
räknar med en tydlig uppgång även 2011, eftersom branschen brukar gynnas starkt när hushållens konsumtionsvilja ökar.
Den goda branschutvecklingen har ett nära samband med den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet, eftersom hotell- och restaurangnäringen är mycket konjunkturkänslig. Vår
undersökning visar mycket riktigt på en stark efterfrågetillväxt inom hotell och restaurang,
detta dock efter en mer trevande uppgång det senaste halvåret (nettotalet blev 22) än vad som
antagits i höstenkäten. För det närmaste halvåret förutser hela 65 procent av näringsidkarna
en ökning och bara 5 procent en minskning. Detta ger ett nettotal på 60, vilket är mest av alla
nettotal inom det privata tjänsteområdet. Motsvarande tal för halvåret därpå är 54. Personalkapacitetsutnyttjandet inom näringen är visserligen lågt, men vi räknar ändå med en markant
uppgång av sysselsättningen. Det finns dessutom alltid ett stort behov av ersättningsrekryteringar på grund av den stora personalomsättningen, vilket skapar många ingångsjobb till
ungdomar och invandrare.

Information och kommunikation
Sektorn information och kommunikation innehåller bland annat områdena datakonsultverksamhet, förlagsverksamhet, telekommunikation samt film-, video- och TV-programverksamhet. Sysselsättningen har nu börjat vända uppåt, och under 2011 års första kvartal var i
medeltal 186 000 personer sysselsatta i sektorn, vilket innebär en uppgång på ett år med
11 000. Inte minst i datakonsultbranschen – som svarar för hälften av delbranschens sysselsättning – är utvecklingen klart uppåtriktad.
Den starka utvecklingen belyses väl av vår underökning, som visar att nettotalet för det senaste halvåret uppgick till 50 (57 procent av arbetsställena redovisade en ökning), vilket är mer
än inom något annat tjänsteområde. En god fortsättning väntas dessutom för de båda närmaste halvåren, med 57 respektive 59 som nettotal. Särskilt bra väntas det gå för IT-sektorn,
med nivåer på cirka 75. Kapacitetsutnyttjandet inom information och kommunikation är
högt, 74 procent av arbetsgivarna måste nyrekrytera vid en produktionsökning på 10 procent.
Därmed är det upplagt för ytterligare sysselsättningstillväxt inom näringen de närmaste åren.
49

Ibid.
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En konsekvens av denna utveckling är att bristen på kompetent arbetskraft till yrkena – som
ofta har höga kvalifikationskrav – blir alltmer påtaglig. Hela 40 procent av arbetsställena
uppgav att man brottats med rekryteringsproblem det senaste halvåret, vilket innebär en fördubbling jämfört med vårenkäten 2010. Inom IT-sektorn var nivån hela 52 procent. Bristen
på arbetskraft kan ibland innebära att företagen anlitar utländsk arbetskraft, vilket innebär
att den verkliga sysselsättningsuppgången kan vara underskattad av svenska statistikkällor.

Finansiell verksamhet och företagstjänster
Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största delbranschen inom det privata
tjänsteområdet, med i genomsnitt 700 000 sysselsatta under första kvartalet 2011. Den är
också en av de mest expansiva, och sysselsättningsökningen mellan de första kvartalen 2010
och 2011 uppgick till 26 000 personer. Även tidigare år har verksamheterna vuxit markant.
Området är heterogent, och hit hör finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet,
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, vidare uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster. Här har i synnerhet bemanningsföretagen uppvisat en
stark tillväxt de senaste åren.
Även inom finansiell verksamhet och företagstjänster bejakas den positiva trenden av våra
intervjusvar. Nettotalet för det senaste halvåret uppmättes till 43, och för det två kommande
halvåren anges talen till 53 och 55. Reklam och marknadsundersökning, uthyrning och leasing samt arkitekt- och teknisk konsultverksamhet är några områden där optimismen flödar
särskilt ymnigt inför det kommande halvåret. Vissa verksamheter, såsom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, kännetecknas dessutom av ett stort personalutnyttjande. Sysselsättningen kommer därför att fortsätta stiga
markant, och likaså bristen på arbetskraft, som i synnerhet drabbar yrken med höga kvalifikationskrav. 32 procent av arbetsgivarna angav i vårenkäten att man haft rekryteringsproblem
de senaste sex månaderna, inom arkitekt- och teknisk konsultverksamhet hela 54 procent.

Personliga och kulturella tjänster
Området personliga och kulturella tjänster sysselsatte under 2011 års första kvartal i genomsnitt 211 000 personer, vilket är oförändrat jämfört med första kvartalet 2010. Till området
hör verksamheter inom kultur, nöje och fritid, annan serviceverksamhet samt förvärvsarbete i
hushåll. Flera av dessa tjänster är tämligen konjunkturkänsliga. En åtgärd som bidragit till
den successivt ökade efterfrågan på personliga tjänster är RUT-avdraget. Inslaget av egenföretagande inom personliga och kulturella tjänster är betydande, drygt 20 procent av sysselsättningen består av egenföretagare och medhjälpande familjemedlemmar.
Till skillnad från de flesta övriga tjänstenäringar är efterfrågeutvecklingen ganska återhållsam, men den är i stigande. Ett bokslut i vår undersökning50 över nettotalet det gångna halvåret stannade på 29, och för de kommande sex månaderna anges nivån till 37. Sex till tolv
månader framåt anges nettotalet till 43. Vidare har kapacitetsutnyttjandet på personal ökat
sedan i höstas. En viss ökning av sysselsättningen är därför att vänta under prognosperioden.
50 På grund av det stora antalet enmansföretag och företag med bara en anställd blir intervjuundersökningens resultat något osäkert när det gäller sektorn personliga och kulturella tjänster.
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Offentliga tjänster
Stark ekonomi men successiv försvagning
För landets kommuner och landsting blev 2010 ännu ett starkt år resultatmässigt. Tack vare
ett flertal faktorer – däribland tillfälligt förlängda statsbidrag, ökade skatteintäkter, ett antal
tillskott av engångskaraktär samt en gynnsam kostnadsutveckling – redovisade kommunsektorn51 i fjol ett resultat på 19 miljarder kronor före extraordinära poster, en ökning med 6 miljarder jämfört med 2009. För kommunerna motsvarade fjolårets goda resultat hela 3,5 procent visat som andel av skatter och bidrag medan motsvarande relativa nivå för landstingen
uppgick till 2,1 procent. Dessa resultat överträffade därmed organisationen Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) eget riktvärde på 2 procents överskott som indikator på god ekonomisk hushållning.52
Även om SKL bedömer att också 2011 blir ett år präglat av starka ekonomiska resultat för
kommunsektorn räknar man med en successiv försvagning av resultaten för både kommunerna och landstingen under de närmaste åren. Redan nästa år bedömer SKL att varken
kommunerna eller landstingen når ett resultat i nivå med sitt eget riktvärde. Även om återhämtningen på arbetsmarknaden ger ett allt starkare skatteunderlag påverkas sektorns resultat dels av att det tillfälliga konjunkturstödet avvecklas under vår prognosperiod, dels av en
väntad negativ kostnadsutveckling. SKL understryker därför vikten av att fortsätta arbetet att
anpassa verksamheterna inom kommunsektorn framöver. Sammantaget har dock landets
kommuner en något starkare sits än landstingen.53

Fortsatt färre varsel
Fjolårets starka ekonomiska situation har även gett avtryck i allt färre varsel bland de offentliga arbetsgivarna. Under årets fyra första månader varslades således endast knappt 700 offentliganställda om uppsägning, att jämför med 2 000 under motsvarande period 2010.
Minskningen avser den offentliga sektorns alla huvudmän – inklusive statliga verksamheter –
men den är allra tydligast för landstingen. Samtidigt har emellertid varslen bland privata utförare inom området offentliga tjänster ökat något, dock från en mycket låg nivå.

Viss ökad verksamhet under det senaste halvåret men mer stabila utsikter
framöver
I Arbetsförmedlingens intervjuer med representanter för den offentliga sektorns olika huvudmän framkommer att omfattningen av verksamheterna sammantaget ökat något under
det senaste halvåret. Allra tydligast ökning av tjänsteproduktionen noteras inom den kommunala barnomsorgen, vilket är helt i linje med arbetsgivarnas framåtblickande bedömningar
i samband med våra intervjuer i fjol höst. Våra dialoger visar även på expansion av verksamheterna under det senaste halvåret inom den statliga verksamheten, den kommunala vuxenutbildningen54 samt landstingens sjukhusverksamhet.
Med kommunsektorn avses både kommuner och landsting.
Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten maj 2011.
53 Ibid.
54 Detta är dock en uppgift som skall ses i ljuset av tidigare mycket kraftiga neddragningar av den kommunala vuxenutbildningen.
Se även Arbetsförmedlingens föregående prognos, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010.
51
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De statliga arbetsgivarna signalerar en positiv syn på verksamhetsutvecklingen även i det
framåtblickande perspektivet. Planerna på ökad verksamhet är allra starkast för de kommande sex månaderna. Även landstingen indikerar en viss optimism om sin tjänsteproduktion.
Samtidigt visar våra intervjuer att kommunerna sammantaget förbereder sig för en successiv
försiktig minskning av sina verksamheter.
Andel områden som bedömt ökning av verksamheten minus dito minskning inom kommuner,
landsting och stat
Senaste 6 månaderna
Vår
2010

Höst
2010

-11

-9

3

Grundskola

Kommande 6 månaderna
Vår
2010

Höst
2010

Vår
2010

Höst
2010

4

-13

2

-3

-13

-6

-3

6

22

3

28

15

8

20

24

-44

-41

-15

-59

-23

-28

-51

-34

-23

Gymnasieskola

-27

-47

Vuxenutbildning

20

12

-25

-54

-27

-52

-55

-56

-58

17

11

8

5

7

7

-2

Vård och omsorg

-9

4

8

2

7

8

3

5

8

Övrig kommunal
verksamhet

-8

-1

8

-1

8

13

-3

6

8

-6

-3

1

-9

2

0

-11

1

5

2

-2

15

-9

9

5

-9

9

3

-32

-16

-33

-27

-21

-18

-32

-24

-14

Tandvård

11

17

5

11

26

14

11

21

24

Övrig landstingsverksamhet

0

5

9

0

-5

-5

0

0

9

8

5

17

20

16

17

6

11

2

-9

-7

5

-10

3

-1

-11

-4

-2

Kommun
Barnomsorg

Landsting
Lasarett och
slutenvårdskliniker
Primärvård

Stat
Totalt

Vår
2011

6-12 månader framöver

Vår
2011

Vår
2011

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar.

Bilden skiljer sig emellertid åt mellan landstingens och kommunernas olika verksamhetsgrenar. Medan barnomsorgen, tandvården, grenen övrig kommunalverksamhet55 samt den kommunala vården och omsorgen är de områden som tydligast planerar för ökad tjänsteproduktion är bilden den motsatta inom primärvården, grundskolan och – inte minst –
gymnasieskolan. Den fortsatt tydligt negativa bilden inom gymnasieskolan är starkt förknippad dels med en fortsatt mycket ogynnsam demografisk påverkan på elevkullarna, dels med
en fortsatt utbredd konkurrens från friskolor. Också grundskolan påverkas av förändringar av
elevunderlaget under vår prognoshorisont, dock i betydligt mer begränsad omfattning än
gymnasieskolan. Medan förändringarna för grupperna i åldersintervallet 7-12 år innebär ett
fortsatt tillskott till elevunderlaget fortsätter underlaget i grundskolans senare del att krympa
under prognosperioden, om än i väsentligt lägre takt än under perioden 2008-2010. Även för

Grenen övrig kommunal verksamhet inrymmer bland annat administrativ verksamhet, funktioner för infrastruktur och skydd
samt för fritid och kultur.
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barnomsorgen innebär den demografiska utvecklingen ett fortsatt behov av expansion av
verksamheten.56 Befolkningstillväxten av barn i förskoleåldern bromsar dock in något under
de närmaste åren.57
Vår undersökning visar även på en god marknadsutveckling bland de privata aktörerna på
området utbildning, vård och omsorg under det senaste halvåret. De privata utförarna är också relativt optimistiska i det framåtblickade perspektivet. Den positiva andan är denna gång
särskilt tydlig bland privata aktörer på vård- och omsorgsområdet.

Fortsatt höga rekryteringsproblem inom delar av den offentliga sektorn
I vårens dialog med företrädare för de offentliga arbetsgivarna framkommer att rekryteringsproblemen ökat något sedan föregående undersökning. I den nu aktuella undersökningen
uppger 32 procent av arbetsgivarna att de upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens under
det senaste halvåret, en ökning med två procentenheter sedan föregående intervjutillfälle och
med hela åtta procentenheter sedan våren 2010.
Helt i linje med tidigare är rekryteringsproblemen mest utbredda inom delar av landstingens
verksamheter. Mest frekventa svårigheter noteras således även denna gång inom sjukhus- och
slutenvården, primärvården samt tandvården. I den sistnämnda verksamhetsgrenen har rekryteringsproblemen dessutom ökat relativt mycket sedan höstens undersökning. De mycket
höga bristtalen inom dessa delar av landstingens verksamheter avspeglar den utbredda bristen på specialistutbildade sjuksköterskor, läkare och tandläkare. Trots en viss ökning visar
samtidigt våra intervjuer på fortsatt låga bristtal inom området övrig landstingsverksamhet.58
Bland landets kommuner är det även denna gång inom grundskolan och barnomsorgen som
man rapporterar mest utbredda problem att hitta rätt kompetenser. I bägge fallen har svårigheterna även ökat sedan i höstas. Också inom området vård och omsorg noteras stigande svårigheter. Efter att ha stigit kraftigt i samband med föregående undersökning har samtidigt
rekryteringsproblemen denna gång fallit relativt mycket inom gymnasieskolan. De tillfälligt
ökade bristnivåerna sammanfaller således med starten av höstterminen i fjol.
För de offentliga arbetsgivarna har bristen på rätt kompetens även denna gång främst medfört att det tagit längre tid att rekrytera respektive att man sänkt kraven på utbildning vid
rekryteringar. Samtidigt visar vårens intervjuer denna gång även stigande förekomst av fall
där rekryteringsförsöken misslyckats. Helt i linje med tidigare förhållanden har bristen på
arbetskraft främst inneburit ett ökat övertidsarbete för den befintliga personalen.
Även de privata aktörerna inom utbildning respektive vård och omsorg noterar ökade svårigheter att hitta rätt kompetens. Denna utveckling syns tydligast bland de privata aktörerna
inom området vård och omsorg. Nivåerna är dock fortfarande väsentligt lägre än bland de
offentliga huvudmännen.

Under 2010 var 86 procent av barnen i åldersgruppen 1-5 år inskrivna i barnomsorg.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik och befolkningsframskrivningar.
58 Se inledningen på avsnittet näringsgrenar för en detaljerad redovisning av rekryteringsproblemen i den offentliga sektorns olika
verksamheter.
56
57

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

71

Oväntat stark sysselsättningstillväxt
Den offentliga tjänstesektorn59 sysselsätter närmare 1,5 miljoner personer eller en tredjedel
av arbetsmarknaden. Under första kvartalet i år återfanns knappt 700 000 av dessa inom
området vård och omsorg medan områdena utbildning och offentlig förvaltning sysselsatte
500 000 respektive 270 000 personer. Jämfört med det inledande kvartalet i fjol innebär
detta en ökning med drygt 50 000 personer vilket indikerar en oväntat stark jobbtillväxt i
sektorn under det senaste året. Ökningen återfinns i sektorns samtliga delar men takten är
tydligast inom området vård och omsorg följt av offentlig förvaltning. Vi räknar dock med att
den kraftiga ökningen är tillfällig, och ökningen kommer under prognosperioden att bli betydligt lägre. Det bör samtidigt betonas att näringsgrensindelningen inte skiljer på huvudmannaskapen utan inkluderar både privata och offentliga utförare.
Fördjupas analysen till att istället enbart belysa utvecklingen för verksamheter med offentligt
huvudmannaskap framgår att antalet sysselsatta i kommunsektorn minskat successivt under
de senaste åren. Sammantaget har antalet sysselsatta i kommuner och landsting minskat med
drygt 50 000 mellan 2007 och 2010. Utvecklingen planade dock ut under fjolåret och under
inledningen av detta år indikeras en försiktigt stigande tendens i sektorn.
Samtidigt noterar den statliga sektorn en något annorlunda utveckling. Där sjönk antalet sysselsatta försiktigt under 2007 följt av en mer markerad nedgång under 2008. Under de två
senaste åren indikeras dock en viss uppgång av de sysselsatta i den statliga sektorn. Sammantaget bekräftar detta att den starka jobbtillväxten inom området offentliga tjänster till mycket
stor del går att hänföra till överföringar från offentliga till privata utförare inom området.
Granskas istället sysselsättningsutvecklingen inom de offentliga tjänsterna med hjälp av
SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS) framträder en liknande bild. Via denna
källa är det möjligt att i detalj följa utvecklingen för den offentliga sektorns olika huvudmän,
och likaledes för de privata alternativen inom skola, vård och omsorg i detalj. Enligt denna
källa har antalet anställda i kommuner och landsting varit i det närmaste oförändrat mellan
första kvartalet i år och motsvarande period i fjol. Endast den statliga sektorn indikerar en
viss ökning av antalet anställda under samma period. Samtidigt visar KS på en fortsatt mycket
kraftig jobbtillväxt bland de privata utförarna på området. Under årets första kvartal uppgick
antalet anställda där till 255 000 personer, vilket innebär en ökning med drygt 15 000 personer eller 7 procent under det senaste året. Den tydligaste ökningstakten noteras inom området utbildning. Enligt KS återfinns nu därmed var femte anställd inom det kommunala verksamhetsområdet, vilket är en fördubbling jämfört med millennieskiftet.
Utvecklingen för de offentliga huvudmännen samt för de privata aktörerna står även i samklang med resultaten i vår egen undersökning. Våra intervjuer visar samtidigt på relativt stora
skillnader mellan kommunsektorns olika delar. Medan gymnasieskolan, primärvården samt
den kommunala vården och omsorgen anger att man reducerat personalgrupperna under det
senaste året pekar våra intervjuer på att vuxenutbildningen och barnomsorgen gått mot
strömmen och ökat antalet anställda något. Även de statliga verksamheterna uppger att de
59 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.
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har ökat personalstyrkorna sedan i fjol. Också vår egen undersökning visar på mycket tydliga
sysselsättningsökningar bland de privata aktörerna i området utbildning, vård och omsorg.
Utvecklingen har varit särskilt expansiv inom utbildningsområdet.

Fortsatt starkt stigande sysselsättning bland privata huvudmän
I det framåtblickande perspektivet visar vår undersökning på fortsatt restriktiva personalplaner hos kommunerna och landstingen medan de statliga arbetsgivarna förbereder sig för i det
närmaste oförändrat antal anställda. De tydligaste neddragningarna noteras inom gymnasieskolan, gruppen övrig landstingsverksamhet och sjukhusverksamheten anger att man kommer att minska antalet anställda. Inom övriga delar av kommunsektorn förutses inga eller
endast mycket små förändringar av personalstyrkorna. Samtidigt visar privata arbetsgivare
inom skola, vård och omsorg på fortsatt mycket expansiva rekryteringsplaner. Detta gäller i
synnerhet aktörerna på utbildningsområdet.
Sammantaget bedömer vi att antalet sysselsatta inom området offentliga tjänster – enligt
AKU – kommer att öka med 28 000 under innevarande år och med 12 000 under 2012. I likhet med tidigare utveckling kommer nästan hela denna ökning att ske bland anställda med
privat huvudman, och i prognosen ligger bedömningen att antalet kommunalt anställda
minskar något 2012.
Arbetsförmedlingen har i tidigare sammanhang belyst de omfattande åldersavgångar som
står för dörren inom området offentliga tjänster. Detta är en utveckling som förväntas bli särskilt bekymmersam i områden utanför storstadsregionerna.60

60

Se vidare arbetsförmedlingens rapport Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i ett regionalt perspektiv.
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Utbudet av arbetskraft
Fortsatt stark ökning
Trots kraftigt fallande sysselsättning visade arbetskraften påfallande styrka även under konjunkturnedgången 2oo8-2009. I svallvågorna av finanskrisen noterade således arbetskraften
endast en tillfällig utplaning – men redan i samband med mitten av 2009 nåddes åter en
vändpunkt och sedan dess har utbudet av arbetskraft visat mycket god tillväxt. Sammantaget
skiljer sig denna utveckling påtagligt från tidigare historiska mönster då arbetskraften visat
betydligt större samvariation med sysselsättningsutvecklingen.
Arbetskraften, sysselsatta samt relativa arbetskraftstalet
januari 1987 - april 2011
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Enligt Arbetskraftsundersökningen steg utbudet av arbetskraft i fjol med 56 000 personer
jämfört med året innan. Utbudet steg för såväl män som kvinnor, men männen uppvisade en
starkare utveckling än kvinnorna. Den positiva trenden har fortsatt även under innevarande
år, även om tillväxttakten har bromsat in, och under årets första kvartal ökade arbetskraften
med 74 000 personer jämfört med samma kvartal i fjol. Sammantaget innebär detta att det
relativa arbetskraftstalet uppgick till 80,5 procent under inledningen av 2011, en ökning från
79,5 under motsvarande period föregående år.

Flera orsaker bakom styrkan
Som nämnts ovan noterades endast en tillfällig utplaning av arbetskraftsutbudet under den
mycket kraftiga konjunkturnedgången 2008-2009. Det finns dock flera orsaker till denna
styrka samt till den i övrigt mycket starka utvecklingen under senare år. En mycket viktig
faktor är de senaste årens positiva befolkningsutveckling. Detta gäller inte minst gruppen
utrikes födda som ökat med över 200 000 personer i åldersgruppen 16-64 år under de fem
senaste åren. Vidare har de senaste årens förändringar i sjukförsäkringssystemet medfört att
färre personer står utanför arbetskraften på grund av ohälsa. I AKU har denna grupp minskat
från närmare 400 000 personer under åren 2006-2008 till 330 000 personer under årets
första kvartal. Sedan slutet av förra året indikeras dock en inbromsning i nedgångstakten.
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Vidare har antalet deltagare i Arbetsförmedlingens programverksamhet expanderat kraftigt
under de senaste åren. I Arbetskraftsundersökningen skall deltagarna i dessa program klassas
som heltidsstuderande arbetslösa, vilket därmed driver upp arbetskraftstalet. Till detta kan
även läggas Regeringens reformarbete i syfte att stimulera fler personer att komma ut i arbetslivet, något som inneburit ett flertal regelförändringar och skattesänkningar sedan 2006.

Små förändringar av den arbetsföra befolkningen
Under de senaste åren har befolkningen i arbetsföra åldrar (16-64 år) ökat relativt mycket,
även om takten gradvis avtagit. Ökningen har emellertid fallit på åldersgrupper som generellt
uppvisar ett lägre arbetskraftsdeltagande, det vill säga de äldsta och de yngsta på arbetsmarknaden. I och med detta har det demografiska tillskottet till arbetskraften inte varit i paritet
med befolkningsutvecklingen.
I SCB:s senaste befolkningsprognos, publicerad 2011, bedöms utvecklingen för antalet personer i arbetsföra åldrar fortsätta att bromsa in under vår prognosperiod. I år väntas således ett
tillskott på 9 500 personer följt av en i stort sett oförändrat antal under 2012. Det är dock värt
att notera att befolkningstillväxten i åldergrupperna med högst arbetskraftsdeltagande väntas
bli relativt god såväl i år som under nästa år. Ökningen sker dock enbart av utrikes födda, och
deras arbetskraftsdeltagande är påtagligt lägre än de inrikes föddas.
Bortom horisonten för vår prognos väntas endast mycket små förändringar av antalet personer i arbetsföra åldrar. Sammantaget kommer utvecklingen av arbetskraften att begränsas av
en allt svagare befolkningsutveckling.

Allt svagare tillskott av utrikes födda
En närmare analys av befolkningsutvecklingen visar dock på olikartade tendenser för olika
grupper. Under de fem senaste åren har de utrikes födda i befolkningen 16-64 år ökat i snabb
takt, eller med i genomsnitt 40 000 per år, medan tillväxten för gruppen svenskfödda mattats
successivt för att under 2009 och 2010 vändas till svagt fallande tal. Under fjolåret skedde
dock en inbromsning även för utrikes födda, föranledd av såväl en lägre invandring som en
högre utvandring.
Detta är en utveckling som SCB antar kommer att prägla befolkningsförändringarna även
under de närmaste åren. Det innebär således att ökningstakten för gruppen utrikes födda
kommer att avta successivt under vår prognoshorisont, samtidigt som antalet svenskfödda i
åldrarna 16-64 år antas minska med 23 000 i år och ytterligare 29 000 under 2012. Sammantaget innebär detta att tillskottet till arbetskraften kommer att bestå av grupper som traditionellt har en svagare förankring i arbetslivet.

Dämpad utveckling av antalet studenter
Under de senaste åren har antalet studerande ökat successivt, en utveckling som förklaras av
fler utbildningsplatser och ett ökat söktryck på grund av det försämrade arbetsmarknadsläget.
Även om det skedde en ökning av antalet studenter också under fjolåret har utvecklingen
bromsat in påtagligt, detta trots fler studieplatser och stora ungdomskullar. Utvecklingen
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förklaras av den successiva återhämtningen på arbetsmarknaden. I AKU framgår även att
gruppen utanför arbetskraften på grund av heltidsstudier börjat minska.

Arbetskraftsdeltagandet stiger mest för de yngsta
Under lågkonjunkturen 2008-2009 hölls arbetskraftsdeltagandet uppe tämligen väl i samtliga åldersgrupper. Endast de yngre på arbetsmarknaden noterade mer kännbara fall i deltagandet, en utveckling som är allra tydligast för åldersgruppen 16-24 år. Samtidigt är detta
naturligt med tanke på deras traditionellt sett svagare förankring i arbetslivet. Trots den kraftiga lågkonjunkturen noterades samtidigt till och med ett stigande arbetskraftsdeltagande för
åldersgruppen 55-64 år under 2009.
Under fjolåret steg emellertid åter arbetskraftsdeltagandet för samtliga åldersgrupper. Tydligast tillväxt noterades för åldersgruppen 16-24 år men utvecklingen var påfallande god även
för gruppen 55-64 år. För åldrarna 25-54, det vill säga de grupper som uppvisar högst arbetskraftsdeltagande, bromsade dock utvecklingen in under andra halvåret 2010. Under innevarande år har arbetskraftsdeltagandet fortsatt att utvecklas i god fart för de yngsta och de äldsta grupperna, men även för åldersgruppen 45-54 indikeras på nytt en viss ökning. Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att utgångsläget för de olika åldersgrupperna skiljer sig åt.

Männens ökningstakt först att bromsa in
Visat per kön var männens arbetskraftsdeltagande först ut att stiga, en utveckling som inleddes redan under sommaren 2009. Först i samband med årsskiftet 2009-2010 inleddes motsvarande utveckling för kvinnorna, en tillväxt som även var mer trevande än männens. Redan
tidigt under fjolåret började emellertid männens ökningstakt att bromsa in, en utveckling som
präglat även inledningen av 2011. Motsvarande dämpning för tillväxten av kvinnornas deltagande kan noteras först under första kvartalet i år.

Arbetskraften ökar i långsammare takt
Flera faktorer pekar på att den successiva inbromsning som arbetskraften redan inlett kommer att prägla också utvecklingen under vår prognosperiod. Först och främst väntas tillväxten
av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) fortsätta att minska 2011, och för 2012 kan befolkningen till och med komma att minska. Urholkningen kommer dock främst att ske hos
åldersgrupper som traditionellt har ett lägre arbetskraftsdeltagande. Redan nu minskar den
svenskfödda befolkningen och till detta kommer även en gradvis vikande takt i tillväxten av
antalet utrikes födda. Vidare väntas tillskottet genom förändringsarbetet i sjukförsäkringssystemet fortsätta klinga av. Samma utveckling kan antas även för Regeringens övriga reformer
för att attrahera fler att söka sig ut i arbetslivet. Samtidigt kan den allt starkare arbetsmarknaden leda till ökat deltagande i arbetslivet, inte minst genom successivt färre studerande.
Sammantaget är ändå vår bedömning att tillväxten av arbetskraftsutbudet kommer att fortsätta växla ned under vår prognosperiod. Vi räknar således med att arbetskraften växer med
64 000 personer i år följt av 27 000 under 2012, vilket innebär en tillväxttakt på 1,3 respektive 0,6 procent. Det bör dock påpekas att arbetskraftens starka tillväxt under innevarande år
är föranledd av en tydlig överhängseffekt från 2010.
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Arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Arbetslösheten har minskat…
Den stigande efterfrågan på arbetskraft medför att arbetslösheten nu uppvisar en tydligt
sjunkande tendens. Under första kvartalet uppgick den genomsnittliga arbetslösheten (enligt
AKU) till 396 000 personer, motsvarande 8,2 procent av arbetskraften, jämfört med 448 000
personer eller 9,4 procent under första kvartalet 2010. Delgruppen heltidsstuderande arbetslösa (dit även deltagarna i program med aktivitetsstöd ska hänföras) omfattade första kvartalet 2011 i genomsnitt 135 000 personer, en nedgång på ett år med 7 000. Det är alltså de icke
studerande arbetslösa som svarar för huvuddelen av den totala arbetslöshetens nedgång, vilket ytterligare understryker styrkan i arbetsmarknadens rådande utveckling.
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…och nedgången fortsätter, fast i högre takt
Arbetslösheten faller emellertid inte lika snabbt som brukar vara fallet i starka konjunkturuppgångar. Anledningen till detta är senare års mycket kraftiga ökning av arbetskraftsutbudet, där vissa grupper har mycket svårt att konkurrera på arbetsmarknaden, trots den växande efterfrågan på arbetskraft. Som vanligt innan högkonjunkturen blivit mer mogen begränsas efterfrågeuppgången fortfarande på många arbetsplatser av ett relativt högt kapacitetsutnyttjande på personal. Vi beräknar att arbetslösheten minskar från 8,4 som årsgenomsnitt för
både 2009 och 2010, via 7,5 procent 2011 till 6,7 procent 2012. I absoluta tal innebär detta
409 000, 366 000 respektive 332 000 personer.

Färre nya arbetslösa, men längre arbetslöshetstider
Arbetslöshetens nedgång beror bland annat på att färre personer inträder i arbetslöshet. Detta kan i sin tur främst härledas till att det blivit lättare för personer utanför arbetskraften att
gå in där, och till detta kan läggas nedgången i antalet varsel. Nu har emellertid även utströmningen av de arbetslösa till arbete börjat öka. Detta kan exemplifieras av att 65 procent
av dem som var arbetslösa under fjärde kvartalet 2009 förblev arbetslösa även under näst-
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kommande kvartal, jämfört med bara 61 procent under fjärde kvartalet 2010. Istället ökade
övergångarna till tidsbegränsat arbete. Nedgången av arbetslösheten gäller dock framför allt
personer med relativt korta arbetslöshetstider. För personer med tider utan arbete längre än
ett år syns ännu ingen nämnvärd minskning, och deras antal utgjorde under första kvartalet
2011 i genomsnitt 67 000. Däremot minskar nu gruppen med tider mellan sex och tolv månader i antalet. Det sammanlagda antalet långtidsarbetslösa61 har därmed gått ned från 143 000
under första kvartalet 2010 till 123 000 första kvartalet 2011. Även som andel av samtliga
arbetslösa har långtidsarbetslösheten minskat något, och utgjorde nu 31 procent. En stor del
av de långtidsarbetslösa är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för
ungdomar. Mer om de långtidsarbetslösa finns att läsa i avsnittet Arbetsmarknadspolitiska
utmaningar.
Långtidsarbetslösa 16-64 år
februari 2006 - april 2011
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Männen mest gynnade
Eftersom det framför allt var mansdominerade näringar – bland annat industrin och byggnadsverksamheten – som till en början drog nytta av konjunkturuppgången, så syns det senaste årets nedgång i arbetslösheten framför allt bland männen. Just nu är därför skillnaden i
arbetslöshet mellan könen obetydlig. Under första kvartalet 2011 uppgick sålunda männens
arbetslöshet till 8,1 procent och kvinnornas till 8,2 procent, jämfört med 9,8 respektive 9,0
procent under första kvartalet 2010. I och med att även kvinnodominerade sektorer nu börjar
nyrekrytera, kommer emellertid även kvinnornas arbetslöshet att gå ned mer tydligt, samtidigt som minskningstakten för männen saktar in något. Därmed kommer männens och kvinnornas arbetslöshet att ligga ganska nära varandra under den aktuella prognosperioden.
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Varmed AKU avser personer med mer än sex månaders arbetslöshet i sträck.
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Arbetslöshet fördelat efter kön
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Arbetslösheten faller i alla åldersgrupper
Arbetslösheten minskar nu för samtliga åldersgrupper. Ungdomarna – främst de välutbildade
– är normalt den grupp som gynnas mest när efterfrågan på arbetskraft stiger. Befolkningen
ökar dock kraftigt i åldrarna 16-24 år, vilket lett till att utbudet av arbetskraft ökar påtagligt.
Detta skärper konkurrensen om ungdomsjobben och i viss mån dämpar arbetslöshetens nedgång. Därför var den procentuella minskningen av antalet arbetslösa 16-24-åringar mellan de
första kvartalen 2010 och 2011 ganska blygsam – cirka 6 procent – medan minskningen för
hela åldersgruppen 16-64 år låg på 10 procent. Som andel av arbetskraften noterades dock en
ganska tydlig nedgång av ungdomsarbetslösheten, från 28,6 till 25,2 procent. Drygt hälften av
de arbetslösa ungdomarna tillhörde delgruppen heltidsstuderande arbetslösa, och dessas nivå
sjönk från 15,1 till 13,2 procent av arbetskraften. Allt som allt var under det senaste kvartalet i
genomsnitt 153 000 personer mellan 16 och 24 år arbetslösa. En stor del av ungdomsarbetslösheten består av friktionsarbetslöshet, eftersom de unga i allmänhet har en jämförelsevis lös
anknytning till arbetsmarknaden och bland annat drabbas av arbetslöshet vid övergången
mellan studier och arbete.62, 63 I det nuvarande starka konjunkturläget väntas emellertid deras
arbetslöshet fortsätta att falla påtagligt, men med stor spridning mellan olika ungdomsgrupper.

62 Även av en annan anledning ligger ungdomarnas statistikförda arbetslöshet högt, i relation till deras förhållandevis låga arbetskraftstal. De många studerande ungdomarna – utom dem som samtidigt aktivt söker arbete – räknas nämligen inte in i arbetskraften. Detta förklarar varför ungdomsarbetslösheten blir avsevärt lägre om den relateras till hela ungdomsbefolkningen än om den
relateras till enbart arbetskraften.
63 Ungdomsarbetslösheten varierar av naturliga skäl kraftigt mellan olika tider på året. I april 2010 uppgick sålunda arbetslösheten
för 16-19-åringar (där de gymnasiestuderande ingår) till 44,8 procent (varav 37,8 procentenheter heltidsstuderande), medan den i
juli samma år uppmättes till 23,7 procent (varav 1,1 procentenheter heltidsstuderande).
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Relativ arbetslöshet för 20-24 år
april 2005 - april 2011
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Också övriga åldersgrupper har i stigande utsträckning fått del av den förbättrade arbetsmarknaden. För 25-34-åringarna, som också är en attraktiv grupp på arbetsmarknaden, sjönk
arbetslösheten på ett år från 8,9 till 7,7 procent. 55-64-åringarna är normalt sett den åldersgrupp som sist kan dra nytta av en konjunkturuppgång, men även för dessa syns nu en tydlig
minskning av arbetslösheten, från 6,1 till 5,4 procent.

Ingen förbättring än för de utlandsfödda
Antalet utlandsfödda i den svenska befolkningen har ökat kraftigt de senaste åren, vilket ökar
konkurrensen om ingångsjobben för dem som är beredda att ta steget ut på svensk arbetsmarknad. Arbetskraftstalet för de utlandsfödda är dock fortfarande tämligen lågt, arbetslösheten däremot hög. Under första kvartalet 2011 var 16,7 procent av den utlandsfödda arbetskraften arbetslös, jämfört med 16,6 procent under första kvartalet 2010. Liksom bland de
svenskfödda bokfördes var tredje arbetslös som heltidsstuderande. Bland de utomeuropeiskt
födda utgjorde arbetslösheten det senaste kvartalet 22,5 procent. I denna grupp har kvinnornas arbetslöshet tidigare varit klart högre än männens, men denna skillnad har det senaste
året försvunnit. Under de närmaste åren väntas arbetslösheten sjunka även mer allmänt för
de utlandsfödda. Dessa framstår alltmer som en nyckelgrupp på den svenska arbetsmarknaden, i en tid då den svenskfödda befolkningen minskar. Mer om denna problematik finns att
läsa i avsnittet Arbetsmarknadspolitiska utmaningar.

Svårt för de lågutbildade
En grupp med stora arbetsmarknadsproblem är de korttidsutbildade, och hit hör i princip alla
som inte gått ut gymnasieskolan med godkända slutbetyg. Arbetslösheten för dessa uppgick
under första kvartalet 2011 till 19,0 procent – en marginell nedgång från 19,5 procent ett år
tidigare – och för ungdomar (16-24) år till hela 42,3 procent. Ungefär hälften av de korttidsutbildade är över 50 år gamla, och bland dessa ligger arbetslösheten på cirka 9 procent. Arbetslöshetsnivån är klart högre för kvinnorna än för männen, utom bland ungdomarna. De 19
procenten ska jämföras med totalsiffrorna för övriga utbildningsnivåer: gymnasieutbildning
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(8,2 procent), kort högskola (6,9 procent) och lång högskola (4,3 procent). Arbetslöshetsnivån inom dessa grupper har dessutom sjunkit snabbare än bland de förgymnasialt utbildade.
För den största nedgången (1,6 procentenheter) svarade de gymnasialt utbildade. Denna statistik visar mycket tydligt på den stora vikten av att genomföra utbildningssatsningar mot i
första hand yngre personer som helt eller delvis saknar gymnasieutbildning.64
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Färre arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Vid sidan av SCB:s arbetskraftsundersökningar – vilka svarar för Sveriges officiella, och internationellt jämförbara, statistik över invånarnas arbetsmarknadsstatus – finns ytterligare
en informationskälla kring bland annat arbetslösheten, nämligen Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbetssökande. Denna är till skillnad från AKU registerbaserad, vilket betyder att den kan brytas ned på exempelvis olika regioner och sökandegrupper. De som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar såväl arbete som schemalagd verksamhet i Arbetsförmedlingens regi – men som är beredda att ta ett arbete så fort som tillfälle ges – benämns numera öppet arbetslösa. Utöver dessa finns ett stort antal arbetssökande som är inskrivna i olika arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. De öppet arbetslösa och
de programinskrivna bildar tillsammans en grupp av arbetssökande som här benämns totalt
inskrivna arbetslösa. Denna variabel har befunnits vara den som bäst samvarierar med AKU:s
arbetslöshetstal.
Totalt inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen har minskat markant det senaste året. I
slutet av april 2011 uppmättes den till 7,6 procent av arbetskraften, motsvarande 371 000
personer, vilket innebär en nedgång från april 2010 med 1,0 procentenheter eller 41 000 personer. I det totala antalet inskrivna arbetslösa ingick 194 000 (4,0 procent) öppet arbetslösa
64 Utöver de utlandsfödda och de korttidsutbildade finns ytterligare en grupp vars arbetsmarknad ännu inte vänt uppåt i någon
större omfattning. Det gäller de funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. För dessa finns ingen aktuell AKU-statistik, men i
Arbetsförmedlingens sökanderegister fanns i april detta år 67 000 öppet arbetslösa eller programinskrivna personer med funktionsnedsättning. Detta innebär en ökning med 5 000 på ett år. För ytterligare information om denna grupp hänvisas till avsnittet
Arbetsmarknadspolitiska utmaningar.
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och 177 000 programinskrivna (3,6 procent). Trendbrottet har kommit något senare i Arbetsförmedlingens statistik än i AKU, beroende på en mer fullständig redovisning av deltagarna i
programmen med aktivitetsstöd, vilkas antal började vika av nedåt först kring årsskiftet 20102011. Mellan aprilmånaderna 2010 och 2011 har antalet programinskrivna minskat med
11 000. Under åren 2011 och 2012 beräknas det totala antalet inskrivna arbetslösa minska
från 411 000 år 2010 till 375 000 år 2011 och till 335 000 år 2012.
Inskrivna öppet arbetslösa och personer
i program med aktivitetsstöd
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Ytterligare nedgång av programvolymerna
I och med den fortsatta nedgången av den öppna arbetslösheten minskar också behovet av
programplatser framöver. Detta gäller särskilt jobbgarantin för ungdomar. Under 2010 ingick
i genomsnitt 185 000 personer i de arbetsmarknadspolitiska programmen (exklusive program
för funktionsnedsatta), motsvarande 3,8 procent av arbetskraften. För 2011 beräknas antalet
till 178 000 (3,6 procent), och för 2012 prognostiseras 160 000 personer (3,2 procent). Behovet av prognosinsatser blir därmed förhållandevis stort med tanke på den starka konjunkturen. Det sammanhänger med att inslaget av arbetslösa personer med omfattande behov av
stöd från Arbetsförmedlingen förblir stort.

Garantierna dominerar
Det stora flertalet av de programinskrivna återfinns numera i jobb- och utvecklingsgarantin
samt jobbgarantin för ungdomar.65 Dessa program är i första hand till för personer med långa
arbetslöshetstider, och syftar till att aktivera dem med inriktning mot arbetslivet. Till jobboch utvecklingsgarantin kommer främst personer från 25 års ålder och uppåt, men även yngre personer som avslutat sin tid i jobbgarantin för ungdomar utan att ta sig in i arbetslivet. I
april 2011 deltog 93 000 personer i jobb- och utvecklingsgarantin, en ökning på ett år med
18 000. Däremot har deltagandet i jobbgarantin för ungdomar minskat med drygt 10 000, till
43 000, beroende på förstärkningen av ungdomarnas arbetsmarknad. Allt som allt deltog i
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I diagrammet nedan kallat JOB respektive UGA.
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april således 136 000 personer i någon av de båda garantierna, vilket motsvarar drygt tre
fjärdedelar av samtliga programdeltagare.
Bland övriga större program kan nämnas arbetslivsinriktad rehabilitering, som i april omfattade 13 000 inskrivna. Detta program ingår i den grupp av förberedande insatser (i april omfattande 28 000 personer) som erbjuds bland annat de personer från Försäkringskassan som
överförts till Arbetsförmedlingen. Under de fyra första månaderna 2011 har sammanlagt
6 500 personer gått från Försäkringskassan till programmet arbetslivsintroduktion – som är
första etappen på vägen från Försäkringskassan i utslussningen till arbetslivet – jämfört med
9 000 vardera under de båda föregående tertialen.
Antal deltagare i garantiprogrammen
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Fas 3 växer snabbt
Jobb- och utvecklingsgarantins första fas (som innebär kartläggning och vägledning av programdeltagarna) och dess andra fas (med utbildning och praktik) omfattar sammanlagt 450
dagar. För dem som efter denna tid inte funnit någon lösning på sina arbetslöshetsproblem
följer jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, som innebär olika former av sysselsättning med
bibehållet aktivitetsstöd. Denna sysselsättning kan vara i högst två år, men kan följas av en ny
sysselsättningsperiod – hos en annan arbetsgivare – för dem som fortfarande inte kommit in
på den öppna arbetsmarknaden. I april 2011 deltog 27 000 personer i aktiviteterna inom fas
3, vilket är nästan 10 000 fler än ett år tidigare. En fortsatt kraftig expansion förväntas under
de kommande åren.
Deltagandet i fas 3 är tydligt åldersrelaterat. 40 procent av deltagarna var 55 år eller mer, men
här fanns också cirka 100 personer under 25 år. Mer än var tredje i fas 3 besvärades av någon
funktionsnedsättning. Var tredje person hade enbart grundskoleutbildning, och nästan lika
många hade utländsk härkomst. Av de drygt 3 000 personer som lämnat fas 3 under januariapril 2011 fick över hälften ett annat arbete direkt, företrädesvis nystartsjobb eller särskilt
anställningsstöd.
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Fördjupningsruta
Författare Marwin Nilsson

Omsättning till arbete och reguljär utbildning bland deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar
I föreliggande fördjupningsruta analyseras omsättningen till arbete och reguljär utbildning66
bland deltagare i de två arbetsmarknadspolitiska program som i maj i år omfattade tre fjärdedelar av alla programinskrivna: jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Omsättningen redovisas utifrån hur många som, i genomsnitt varje månad i respektive
program, gått till arbete eller reguljär utbildning under perioden januari 2008 till och med
april 2011. Vidare kommer en prognos för den beräknade omsättningen att redovisas för perioden maj 2011 till och med december 2012.

Omsättning till arbete eller reguljär utbildning bland deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb- och utvecklingsgarantin infördes i juli 2007 och är nu den programinsats som omfattar
flest antal deltagare. Den gemensamma nämnaren för deltagarna i programmet är att de redovisar långa tider i arbetslöshet. Flertalet av deltagarna har haft mycket svårt att etablera sig
i arbetslivet, vilket bland annat illustreras av den förhållandevis låga omsättningen till arbete.
Den svaga konjunkturen under 2009 hade en tydligt negativ inverkan på utflödet till arbete
från programmet, som månatligen under året uppgick till i genomsnitt 2,7 procent eller drygt
1 500 personer, vilket var betydligt svagare än omsättningen till arbete året innan. I samklang
med den goda utvecklingen på arbetsmarknaden under 2010 var det åter fler deltagare som
började lämna programmet för arbete. Under 2010 var det i genomsnitt 3,4 procent eller
2 600 personer som varje månad gick till arbete.
Sedan programmets start har det genomgående varit en liten andel av deltagarna som lämnat
programmet för att påbörja en reguljär utbildning, även i tider med svag efterfrågan på arbetskraft. Av de deltagare som påbörjat en reguljär utbildning sedan programmets start har
drygt hälften varit yngre än 30 år. Under 2008 var det i genomsnitt 0,2 procent av deltagarna
som varje månad påbörjade en reguljär utbildning. Denna andel var oförändrad under 2009,
och marginellt högre 2010.

Reguljär utbildning avser annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning. Programdeltagare till arbete inkluderar även dem som
påbörjat ett nystartsjobb.
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Genomsnittlig omsättning till arbete eller reguljär
utbildning per månad, antal och andel av deltagare
i jobb- och utvecklingsgarantin
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Fler går till arbete 2011 och 2012
I takt med att arbetsmarknaden fortsätter att stärkas väntas även en större andel av programdeltagarna gå till arbete. Under 2011 beräknas i genomsnitt 3,8 procent, motsvarande cirka
3 500 personer, varje månad lämna programmet för arbete. Omsättningen till arbete beräknas andelsmässigt fortsätta öka, om än svagt, under 2012 då den månatliga omsättningen till
arbete beräknas till 4,0 procent, eller knappt 3 500 personer.
Det beräknas dock vara en fortsatt mycket liten andel av deltagarna som påbörjar en reguljär
utbildning under prognosperioden. Både i år och nästa år beräknas i genomsnitt 0,3 procent
eller omkring 300 programdeltagare varje månad påbörja en utbildning. Trots den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden beräknas antalet programdeltagare fortsätta att öka
i år, för att i genomsnitt under året uppgå till omkring 93 000. Under 2012 vänder utvecklingen och antalet deltagare beräknas minska något, för att under året summera till omkring
90 000.

Omsättning till arbete eller reguljär utbildning bland deltagare i jobbgarantin för
ungdomar
Jobbgarantin för ungdomar syftar till att hjälpa de arbetslösa som är 16 men inte fyllt 25 år.
Programmet syftar inte bara till att bryta långa tider i arbetslöshet genom att få fler i arbete
utan även till att uppmana deltagarna att påbörja en reguljär utbildning.
Ungdomar är en grupp på arbetsmarknaden som i regel drabbas hårt vid konjunkturnedgångar. Följaktligen minskade också andelen som gick till arbete under 2009 jämfört med
året innan. I genomsnitt var det 4,8 procent, eller cirka 1 700 personer, som varje månad gick
till arbete under 2009. En tydlig utveckling under 2009 var dock att den lägre sannolikheten
att få ett arbete fick fler deltagare att påbörja en reguljär utbildning, i genomsnitt 1,8 procent
eller 600 personer påbörjade varje månad reguljära studier under året. I takt med återhämtningen på arbetsmarknaden började även fler programdeltagare gå till arbete. Under 2010 var
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det i genomsnitt 7,5 procent, eller cirka 3 500 personer, som varje månad lämnade programmet för arbete.
Genomsnittlig omsättning till arbete eller reguljär
utbildning per månad, antal och andel av deltagare
i jobbgarantin för ungdomar
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Ungdomar gynnas av konjunkturuppgången
Den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden som bedöms fortgå innevarande och nästa år beräknas få fler programdeltagare att gå till arbete eller studier. I år beräknas i genomsnitt 9,3 procent, eller 3 300 personer, per månad gå till arbete. Antalet deltagare som varje
månad beräknas lämna programmet för reguljära studier uppgår i genomsnitt till 3,0 procent,
eller 1 100 personer. Under 2012 beräknas omsättningen till arbete och studier fortsätta att
öka. Under det året beräknas i genomsnitt 10,6 procent, eller drygt 2 500, lämna programmet
varje månad för arbete. Vidare beräknas andelen deltagare som påbörjar reguljära studier
uppgå till 3,7 procent eller nästan 900 personer per månad. Den förväntade positiva utvecklingen på arbetsmarknaden beräknas få tydliga effekter på antalet deltagare i jobbgarantin för
ungdomar. I år beräknas i genomsnitt 35 000 vara inskrivna i programmet, en nedgång med
11 000 jämfört med 2010. Under 2012 fortsätter antalet deltagare att minska och i genomsnitt
beräknas då omkring 25 000 personer vara inskrivna i jobbgarantin för ungdomar.

Fler i program för funktionsnedsatta
Utöver de konjunkturberoende programmen finns några program som är speciellt avsedda
för funktionsnedsatta som har nedsatt arbetsförmåga. Volymen av dessa program varierar
inte mycket över tid, men det senaste året har dock en viss ökning skett. I april 2011 sysselsatte dessa program sammanlagt 71 000 personer, vilket innebär en uppgång med 4 000 på ett
år. I stort sett hela denna ökning kan tillskrivas programmet trygghetsanställning – som är
reserverat för personer med särskilt stora begränsningar i sin arbetsförmåga – och vars volym
i april utgjorde 17 000 personer. De flesta av personerna i program för funktionsnedsatta,
46 000, hade emellertid en anställning med lönebidrag.
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Åtgärderna för funktionsnedsatta bokförs i Arbetsförmedlingens statistik under rubriken Arbete med stöd. Hit räknas också de två anställningsstöd som finns kvar, nämligen särskilt
anställningsstöd och instegsjobb, med vardera cirka 3 000 deltagare inskrivna.

Allt fler i nystartsjobb
En annan typ av subventionerat arbete är nystartsjobben, som emellertid inte räknas till de
arbetsmarknadspolitiska programmen, eftersom subventionerna sker via arbetsgivaravgifterna och inte via lönen. Nystartsjobben riktas mot personer med en lång bortovaro från arbetslivet. Dessa jobb har vuxit snabbt under flera år, och i slutet av april 2010 sysselsatte de
45 000 personer – 29 000 män och 16 000 kvinnor – viket innebär en ökning med 17 000 på
ett år. I gruppen ingår knappt 1 000 personer i särskilt nystartsjobb, som riktar sig till långtidssjukskrivna och personer med sjuk- och aktivitetsersättning. De särskilda nystartsjobben
har blivit färre det senaste året, eftersom nyinskrivningarna numera enbart avser ungdomar.
På det hela taget är det dock fortfarande relativt få ungdomar som är inskrivna i nystartsjobb.
Antal personer i nystartsjobb
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Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken
Många stora utmaningar
Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken blir stora trots att arbetsmarknadsläget blir
ljusare. Jämfört med liknande konjunkturlägen tidigare är utmaningarna de största någonsin.
Bristen på arbetskraft väntas stiga samtidigt som antalet personer i grupper som har svårt att
snabbt finna arbete blir mycket stort, och antalet sjunker endast marginellt. Arbetsförmedlingens ansvar för den sociala inklusionen har dessutom ökat markant under de senaste åren,
en utveckling som fortsätter.
Detta är anledningen till att det endast sker en svag nedgång av arbetslösheten bland grupper
som står långt från en lösning på sina arbetsmarknadsproblem. Det har skett ett stort tillskott
av personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd tidsgräns, och till detta skall
läggas att Arbetsförmedlingen från och med december 2010 ansvarar för inträdet i arbetslivet
för personer som invandrar till Sverige.67
Bristen på arbetskraft kommer att stiga inom allt fler yrkesområden och inom ett ökat antal
regioner. Sysselsättningen stiger i rekordtakt år 2011 och den kraftfulla uppgången medför att
det under år 2012 kommer att bli allt svårare att finna den arbetskraft som arbetsgivarna vill
anställa inom vissa yrken. Inom de branscher som redovisar högst brist riskerar ökningen av
sysselsättningen att begränsas under loppet av år 2012, eftersom brist på arbetskraft kommer
att utgöra största hindret för att öka produktionen.

Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken åren 2011 och 2012 blir följande:
Bristen på utbildad arbetskraft stiger inom vissa yrkesområden:
•

Yrken inom teknik och data

•

Yrken inom byggnadsarbete samt inom anläggningsverksamhet

•

Kvalificerade yrkesarbetare inom industrin

•

Vissa yrken inom transport, försäljning och uppdrag

•

Högskoleyrken inom hälso- och sjukvård

•

Vissa läraryrken

Grupper som har svårt att snabbt finna arbete:
•

Ungdomar med bristfällig utbildning

•

Utlandsfödda, särskilt födda utom Europa (kvinnor)

•

Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga

•

Arbetslösa personer 55-64 år

•

Personer med högst förgymnasial utbildning

67 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.
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Matchningsläget
Bristen stiger till slutet av år 2012
Tillgången på arbetskraft kommer att krympa kraftigt till slutet av år 2012 inom allt fler yrkesområden. Den utvecklingen förstärks av att det finns en betydande del av de arbetssökande som inte uppfyller de kvalifikationskrav som arbetsgivarna ställer. Det är emellertid vanligt
att arbetsgivarna i ett starkt konjunkturläge modulerar kvalifikationsnivåerna och ger avkall
på kraven. Det är vanligt att de justerar kraven på arbetslivserfarenhet. I många fall kan det
vara svårt att justera kraven på utbildningar, allra helst mot bakgrund av att efterfrågebilden
allt mer riktats mot kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft.
Efterfrågan på arbetskraft ökar särskilt kraftigt inom vissa branscher och yrken, och inom de
mest expansiva områdena på arbetsmarknaden växer därmed rekryteringssvårigheterna. Generationsväxlingen i samband med att 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden medför att
arbetskraftstillgången krymper snabbare än under tidigare jämförbara konjunkturlägen.
Bristen på arbetskraft inom privat näringsliv bedöms öka inom yrken tillhörande byggnadsverksamhet, IT och teknik samt yrken med högre kvalifikationskrav inom industrin. Inom
dessa bristområden väntas rekryteringsproblemen öka under år 2011 och under 2012 utgöra
ett växande hinder för ökad produktion och försäljning. Den tillträdande arbetskraften inom
de yrken som främst efterfrågas inom dessa verksamheter är alldeles för liten för att en fortsatt snabb expansion ska kunna ske år 2012. Det finns inga omedelbara lösningar inom landet
för att öka tillgången på arbetskraft inom dessa områden under de förutsättningar som för
närvarande gäller på utbildningsområdet. Den väg till ökad tillgång på arbetskraft som står
till buds är invandring av arbetskraft från andra länder. Inom detta område kan Arbetsförmedlingen spela en aktiv roll. Idag finns ett utvecklat samarbete inom Eures68 men det finns
även behov av att utveckla samarbetet med länder utanför EU. Det finns bland annat ej nyttjade arbetskraftspotentialer i Nordafrika och delar av Asien.

Ökad brist inom flera branscher och yrken
Industrin drabbades hårt i samband med finanskrisen, och detta gäller i synnerhet vissa yrken med låga utbildningskrav. Det finns mot den bakgrunden ett stort antal arbetssökande
inom industriyrken men många av dem saknar den utbildning som krävs för att de ska kunna
täcka behovet inom industriyrken där det ställs höga kvalifikationskrav. Bristen på arbetskraft bedöms bli störst inom delar av verkstadsindustrin.
Inom byggnadsverksamheten vidgas bristen på utbildad arbetskraft inom allt fler yrken och
näringen gör sällan avkall på kraven på yrkesbevis. Rekryteringsläget väntas därmed bli än
mer ansträngt de kommande åren, även om branschen går in i en något lugnare fas 2012 på
grund av högre räntor. Inflödet av arbetskraft från utlandet kommer dock att uppväga en del
av arbetskraftsbehovet. Det finns emellertid inga uppgifter på hur stora volymer av utländsk
arbetskraft som arbetar i Sverige men antalet har säkerligen ökat på senare år. Bristen på
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Eures är ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar som bland annat informerar om lediga platser i 31 europeiska länder.
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arbetskraft bedöms bli utbredd under år 2012. Stor brist på arbetskraft rapporteras redan
idag från arbetsgivare inom golvläggning, VVS, el, plåt samt anläggning.
Inom IT och teknik finns den ”hetaste” arbetsmarknaden och en stor del av företagen har
svårt att växa i den takt som de planerar. Rekryteringsläget kommer att bli än mer bekymmersamt för allt fler företag under loppet av prognosperioden. Bristen på yrkeskunnig arbetskraft blir mycket stor under prognosperioden, och den avser i första hand yrken där det krävs
längre eftergymnasiala utbildningar. Det är svårt att snabbt förändra rekryteringsläget inom
branschen eftersom problemet rör långa utbildningar. Ett alternativ som tillgrips i ökad omfattning är rekryteringar utomlands samt även placering av IT-uppdrag i andra länder.
Det finns ännu inga tecken i vår intervjuundersökning på att bristen på arbetskraft skulle
innebära ett generellt tryck uppåt på lönerna inom det privata näringslivet. Räknat i antal
platser där arbetsgivaren upplever brist på arbetssökande ligger nivån fortfarande på en låg
nivå jämfört med tidigare högkonjunkturer. Så länge den situationen råder finns ingen som
helst risk för generell löneinflation och det är en bra bit kvar i ökning av bristtalen till dess att
det skulle kunna inträffa. Den enda bransch där det för närvarande finns tecken på att lönerna påverkats uppåt på grund av bristen på arbetskraft är IT-sektorn.
Inom yrken tillhörande offentlig sektor råder utbredd brist inom några yrken på högskolenivå
och överskott på arbetskraft inom yrken där det inte ställs krav på längre utbildning. Bristen
gäller vissa kategorier av lärare samt yrken med långa utbildningar inom sjukvården (läkare
och vidareutbildade sjuksköterskor). Bristen återfinns inom mycket stora delar av landet och
den kommer att skärpas ytterligare under åren 2011 och 2012. Bristen på utbildade kan även
bli mer märkbar inom andra yrken än de ovannämnda, särskilt de med krav på eftergymnasial utbildning eftersom både efterfrågan stiger och pensionsavgångarna blir höga.

Låg benägenhet att anmäla platser inom vissa bristyrken
Benägenheten att anmäla lediga platser med rekryteringssvårigheter till Arbetsförmedlingen
varierar mellan olika branscher. Industribranschernas anmälningsgrad är i allmänhet högre
än andra branschers, och detsamma gäller verksamheter inom offentlig sektor. Inom många
näringar inom privata tjänster råder det motsatta förhållandet. Byggnadsverksamheten ligger
mitt emellan dessa yrkesområden i anmälningsbenägenhet. En låg anmälningsbenägenhet
innebär att Arbetsförmedlingen inte kan påverka rekryteringssituationen och medverka till
att arbetsgivarna finner den arbetskraft de söker.

Fortsatt hög arbetslöshet inom en del yrken
Inom en hel del yrken råder fortfarande stora överskott på arbetskraft ställt i relation till efterfrågan. Inom många av dessa yrken ökade arbetslösheten betydligt under åren 2009 och
2010. Det handlar om vissa yrken inom industrin där utbildningskraven inte är så höga samt
en hel del övriga yrken med låga utbildningskrav. Denna bild kommer i många delar att bestå
under åren 2011 och 2012.
En del av dem som saknar arbete inom dessa yrkesområden saknar gymnasial utbildning eller
har en bristfällig och ofta föråldrad utbildning i förhållande till de kompetenskrav som ställs i
de nya jobben. En stor utmaning inom arbetsmarknadspolitiken blir att förändra denna bild.
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Detta innebär att underlätta yrkesrörlighet och geografisk rörlighet samt att undvika att arbetslösa blir fast i tillbakagående yrken som har konstant hög arbetslöshet och där utsikterna
att finna ett nytt arbete är begränsade. Dessa konjunkturellt hårt drabbade yrkesgrupper innehåller även arbetslösa som inte kunde finna arbete under föregående högkonjunkturperiod.
Personer som söker arbete inom sådana yrken benämns ofta strukturarbetslösa. Gruppen av
strukturarbetslösa fylls dessutom på av ungdomar som inte lyckas med att genomföra en
gymnasieutbildning och av utrikes födda med kort skolutbildning. Likaså riskerar många av
dem som förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen att hamna i gruppen strukturarbetslösa. Det finns en stor risk för att den strukturella arbetslösheten blir kvar på en hög
nivå, och det är därför av stor betydelse att arbetsmarknadspolitiken rustas med verktyg så att
strukturarbetslösheten kan börja minska.

Arbetssökande som har svårt att snabbt finna arbete
Två tredjedelar i utsatta grupper 2012
Många av dem som saknar arbete och tillhör de utsatta grupperna på arbetsmarknaden har
övergått till program med aktivitetsstöd.69 Inkluderas programdeltagare i arbetslöshetsbegreppet blir bilden komplett. Det är alltså det totala antalet inskrivna arbetslösa som beskrivs
i detta avsnitt. Denna beräkning visar att antalet utan arbete inom utsatta grupper har ökat
med nästan 100 000 personer på två år till att omfatta 225 000 personer, eller 4,6 procent av
arbetskraften. Även om också dessa gynnats av den starka arbetsmarknaden, så har utvecklingen för andra grupper varit betydligt mera positiv.
Antal arbetslösa i utsatta grupper inkl deltagare
i program och övr. arbetslösa och i program
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Ställt i förhållande till samtliga öppet arbetslösa och deltagare i program utgör andelen i utsatta grupper närmare 60 procent. Den höga andelen i utsatta grupper speglar vidden av det
uppdrag som Arbetsförmedlingen står inför under kommande år. Andelen av de personer

69

I detta avsnitt används genomgående Arbetsförmedlingens statistik när det gäller arbetslösheten.
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som är arbetslösa eller programdeltagare som tillhör utsatta grupper väntas fortsätta öka de
närmaste åren och kan komma att utgöra mer än två tredjedelar år 2012.
Totalt inskrivna arbetslösa i utsatta grupper
relaterat till samtliga inskrivna arbetslösa
70
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Källa: Arbetsförmedlingen

Var fjärde utan arbete mer än 3 år
En stor del av dem som var arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har
med sig en bakgrund som innebär att de haft mycket långa tidsperioder utan arbete. Av de
371 000 personerna som saknade arbete i april 2011 hade 103 000 personer saknat arbete
längre tid än 3 år under den senaste tioårsperioden.70 Talet motsvarar mer än var fjärde arbetslös eller deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. Detta är ett annat sätt att åskådliggöra det stora antalet personer som har mycket svårt att finna en fast förankring i arbetslivet.
Det finns dessutom drygt 55 000 personer som saknat arbete mellan 2 och 3 år samt ytterligare 88 000 personer som haft en sammanlagd tid utan arbete mellan 1 och 2 år. Av samtliga
371 000 inskrivna har således mer än 245 000 personer haft en historia som innefattar ganska långa och återkommande perioder då de saknat arbete. Antalet personer med långa tider
har ökat kraftigt på senare år, se diagrammet nedan. Av diagrammet framgår också att antalet
personer som haft långa tider utan arbete har planat ut. Långa tider utan arbete innebär ofta
en svår väg tillbaka till ett varaktigt arbete för de drabbade. 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.

Metoden att mäta långa tider utan arbete (arbetslöshet och program med aktivitetsstöd) skiljer sig från andra mätningar genom
att Arbetsförmedlingen i denna beskrivning summerar de sammanlagda tiderna utan arbete per individ under en tioårsperiod. I
vanliga fall mäts enbart den senaste perioden utan arbete. I denna undersökning summeras således samtliga arbetslöshetsperioder
(inklusive programperioder) sedan 30 april 2001 för dem som var inskrivna som arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd den sista april 2011.
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Många från ovan nämnda grupper har nått eller når efter hand jobb- och utvecklingsgarantin.
Cirka två tredjedelar av dem i jobb- och utvecklingsgarantin tillhör någon av de grupper som
ovan nämnts.71 Det innebär också att allt fler från dessa grupper når fas 3 inom garantin.
Sammanlagd tid utan arbete
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Utlandsfödda
Förbättring för utrikes födda men fortsatt många nya
Invandringen har varit stor sedan år 2006 och sedan dess har mer än en halv miljon personer
kommit till Sverige. Den utlandsfödda befolkningen 16-64 år har sedan slutet av 2005 ökat
med över 200 000 personer. Under samma period har antalet utrikes födda i arbetskraften
ökat med drygt 165 000 personer och antalet sysselsatta med 125 000 personer. Det betyder
att det årliga tillskottet i arbetskraften ligger på strax över 30 000 personer. De utrikes födda
tappade mark relativt sett avseende både arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad i och
med den starka invandringen, som sedan dessutom sammanföll med konjunkturraset 20082009. Hösten 2010 vände emellertid den negativa utvecklingen och sedan dess har såväl arbetskraftsdeltagande som sysselsättningsgrad höjts.

Utrikes födda kvinnor tappar mark
För utrikes födda kvinnor är läget mer bekymmersamt och denna grupp har tappat mark i
förhållande till andra grupper. Men trots allt går det att skönja att det skett en viss förstärkning av arbetsmarknadsläget för utrikes födda kvinnor, en tendens som kommit senare än för
utrikes födda män. Förbättringen för männen inleddes redan våren 2010 medan motsvarande
bland kvinnorna tog sin början först mot slutet av år 2010. Sysselsättningsgraden bland de
utrikes födda kvinnorna är endast 57 procent jämfört med 67 procent bland de utrikes födda
männen under första kvartalet 2011, i åldern 16-64 år. Motsvarande tal för utomeuropeiskt
Ungdomar med bristfällig utbildning, födda utom Europa, funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer 5564 år och personer med högst förgymnasial utbildning.
71

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

93

födda är 48,7 procent respektive 61,3 procent. Gapet i sysselsättningsnivå har vidgats betydligt mellan könen det senaste året. Ökat fokus måste läggas på utrikes födda kvinnors sysselsättningssituation. Problemet är att många av de utrikes födda kvinnorna står helt utanför
arbetsmarknaden, och alltså inte heller söker arbete. Det krävs därför insatser som ligger
utanför arbetsmarknadspolitikens kärnuppgifter. Det är nödvändigt att utveckla instrumenten för att stimulera dessa kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.
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Krävs kraftfulla insatser
Det krävs fortsatta insatser för att bistå utrikes födda på vägen ut i arbetslivet, i synnerhet
gäller det för utrikes födda kvinnor. Den gruppen utgör en till stor del outnyttjad arbetskraftspotential i ett skede då den inrikes födda befolkningen minskar. Insatserna behöver
starta tidigt efter invandringstillfället och de måste innefatta god grundläggande utbildning i
svenska språket, följt av erforderliga yrkes- eller påbyggnadsutbildningar innan inträdet på
arbetsmarknaden. De allra flesta utrikes födda saknar det kontaktnät som ofta är nödvändigt
för en etablering på arbetsmarknaden. Här kan Arbetsförmedlingen medverka till att utrikes
födda ges möjlighet till praktikplatser för att de på så sätt kan få in en fot i arbetslivet.
Det finns många grupper från länder utanför Europa som har svårt att nå en fast förankring i
arbetslivet. I den kategorin finns bland annat personer från delar av Asien och Afrika. Sedan
början av år 2008 har antalet utomeuropeiskt födda som saknar arbete (arbetslösa eller deltagare i program) mer än fördubblats till drygt 80 000 personer.
En viktig faktor för att många utomeuropeiska invandrare har svårt att etablera sig i arbetslivet är låg utbildningsnivå. Enligt uppgifter från Migrationsverket har den utomeuropeiska
invandringen under de senaste åren till inte obetydlig del bestått av personer som saknar
grundläggande utbildning. Under de senaste åren har 25 procent saknat utbildning som motsvarar grundskola. Ytterligare 15 procent har en utbildningsbakgrund på högst grundskolenivå. Detta har också fått genomslag på så sätt att arbetslösheten är mycket hög för utrikes födda personer med denna utbildningsbakgrund, bland de högsta på hela arbetsmarknaden (se
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vidare kommentarer kring personer med kort utbildning i detta avsnitt). Resultaten understryker med kraft kravet på att det behövs distinkta utbildningsinsatser för att dessa utrikes
födda personer ska kunna konkurrera om jobben på samma villkor som andra grupper på
arbetsmarknaden. Framöver väntas fler flyktingar från länder i Afrika och dessa beräknas ha
en ännu lägre utbildningsnivå än de tal som ovan nämnts, och för dessa grupper krävs mycket
långa utbildningsinsatser för att de ska integreras på den svenska arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen har getts ett utökat ansvar rörande nyanlända invandrare. Uppdraget är
en mycket stor utmaning för Arbetsförmedlingen men för att hela integrationsprocessen ska
lyckas bra ställs även fortsättningsvis stora krav på andra inblandade aktörer, bland annat
kommunerna och parterna på arbetsmarknaden.
Av de drygt 80 000 utomeuropeiskt födda som saknade arbete vid slutet av april 2011 hade
50 000 sammanlagda tider utan arbete på mer än ett år, sett under en tioårsperiod. Många av
dem har kortare historik i Sverige än tio år och det stora antalet med långa tider utan arbete
ger en tydlig belysning av att det finns grupper av utomeuropeiskt födda som har svårt att
etablera sig i arbetslivet. Slutsatsen är att många av dessa personer riskerar att bli fast i arbetslöshet och utanförskap om inte kraftfulla insatser vidtas.
Sammanlagd tid utan arbete för utomeuropeiskt födda
under en tioårsperiod
12-24 mån
25000

24-36 mån

Över 36 mån

Antal personer

20000
15000
10000
5000
0
Våren 2006
Våren 2007
Våren 2008
Våren 2009
Våren 2010
Våren 2011
Hösten 2006
Hösten 2007
Hösten 2008
Hösten 2009
Hösten 2010
Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivna med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga
Fortsatt uppgång av inskrivna med funktionsnedsättning
Antalet personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna vid
Arbetsförmedlingen72 ökar i snabb takt. Under det senaste året, till slutet av april 2011, har
antalet inskrivna ökat med 13 000 personer till 170 000. Ökningen är därmed lika stor som
året närmast innan. Det innebär att närmare 60 procent av de funktionsnedsatta (med ned-
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Här ingår både arbetslösa, programdeltagare och inskrivna inom övriga sökandekategorier.
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satt arbetsförmåga) i arbetskraften är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är 25 procentenheter högre än år 2004.
Det är två viktiga faktorer som ligger bakom den utveckling som skett sedan år 2004. För det
första har den senaste konjunkturnedgången inneburit rationaliseringar och nedskärningar
som medfört att funktionsnedsatta drabbats hårdare än andra grupper på arbetsmarknaden.
För det andra har överföringen av personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd tidsgräns lett till att fler funktionsnedsatta söker arbete.
Funktionsnedsatta som lämnat sjukförsäkring på grund av tidsgräns i systemet och som bedöms ha en viss arbetsförmåga ska från januari 2010 föras över från Försäkringskassan till
Arbetsförmedlingen. Redan före år 2010 skedde dock överföringar från Försäkringskassan
men omfattningen var betydligt lägre, eller i storleksordningen 10 000-15 000 personer varje
år. År 2010 steg antalet överförda kraftigt, till 36 000 personer. År 2011 beräknas antalet åter
sjunka till 13 000 personer och år 2012 sker en ytterligare nedgång till 6 000 personer. Åren
2013 till 2015 beräknas omfattningen till 3 500 respektive år. Prövningen av arbetsförmågan
bland dem som överförs till Arbetsförmedlingen sker under en tremånadersperiod inom programmet Arbetslivsintroduktion. Efter den insatsen ska personen kunna ta del av Arbetsförmedlingens övriga insatser eller gå tillbaka till Försäkringskassan.
Antal personer som överförs från
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen
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Stort Inflöde av nya med funktionsnedsättning
Under perioden januari 2010 till april 2011 överfördes totalt 43 000 personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Av samtliga dessa fanns 30 000 kvar som inskrivna vid
slutet av april 2011. Sett över en längre tidsperiod bedöms dock cirka hälften gå tillbaka till
Försäkringskassan. Alla som överförs erhåller inte omedelbart någon klassificering för nedsatt arbetsförmåga utan det prövas vanligtvis efter en tid i Arbetslivsintroduktionen eller i
vissa fall senare. Fram till april 2011 hade 59 procent av dem som överförts klassificerats som
funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. Denna uppgift ger en god indikation på att
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antalet inskrivna som klassificeras med funktionsnedsättning kommer att fortsätta öka framöver eftersom fler som förts över kommer att klassificeras i denna kategori efterhand.
Överförda från Försäkringskassan
januari 2010 - april 2011
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Allt fler placeras i jobb- och utvecklingsgarantin
Antalet funktionsnedsatta som återfinns i arbete med stöd har endast ökat svagt trots att det
totala antalet inskrivna arbetssökande med funktionsnedsättning ökat kraftigt. Den ökning av
antalet funktionsnedsatta som skett visar sig helt och hållet inom ramen för programmen
med aktivitetsstöd, inom vilka antalet funktionsnedsatta ökat från cirka 20 0000 till 45 0000
personer. Ökningen går främst att härleda till jobb- och utvecklingsgarantin där antalet i april
2011 uppgick till 25 000. Dessutom kommer många av de funktionsnedsatta med nedsatt
arbetsförmåga i jobb- och utvecklingsgarantin att övergå till fas 3 under de kommande åren.
Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga
januari 2005 - april 2011
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Tiderna utan arbete allt längre
Funktionsnedsatta drabbas ofta av långa tider utan arbete och är den grupp som har allra
svårast att snabbt finna arbete. Mer än 45 procent av samtliga funktionsnedsatta som saknar
arbete har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Andelen med långa tider är således mycket hög i jämförelse med den som registreras för andra grupper av arbetslösa. Gruppen med långa sammanlagda tider utan arbete fortsätter att öka och som nämnts ovan placeras allt fler i jobb- och utvecklingsgarantin. Även grupperna med tider på 1 till 3 år utan arbete ökar successivt, vilket är ett tecken på att allt fler drabbas av långa och förlängda tider då
man saknar arbete.
Sammanlagd tid utan arbete för funktionsnedsatta
med nedsatt arbetsförmåga under en tioårsperiod
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Behövs än mer stöd till funktionsnedsatta
Funktionsnedsatta har svårt att konkurrera på lika villkor med andra arbetssökande om jobben, därav de långa tiderna utan arbete. För funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga
krävs vanligtvis en subventionering av lönekostnaden för att arbetsgivaren ska kompenseras
för den lägre produktiviteten. Andelen anställda med lönesubvention har dock minskat i förhållande till andelen funktionsnedsatta som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Den andelen
var vid slutet av år 2008 över 50 procent, men i takt med att det totala antalet inskrivna vid
Arbetsförmedlingen ökat under de två senaste åren har den sjunkit till 42 procent. Under de
senaste åren har det dock varit svårt att finna platser för denna typ av subventionerade anställningar. Detta beror på att dessa platser konkurrerar med andra subventionerade anställningar, till exempel fas 3.

Äldre 55-64 år
Fler arbetslösa personer 55-64 år
Arbetslösheten inklusive deltagare i program med aktivitetsstöd uppvisade en svag tendens
till minskning under inledningen av år 2011. Personer som blir arbetslösa i dessa åldrar har
mycket svårt att snabbt komma tillbaka i arbete och tiderna utan arbete blir ofta mycket
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långa. Det är heller inte ovanligt att arbetslösa i dessa åldrar har någon form av funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, drygt var fjärde äldre arbetslös hör till denna
grupp. En annan faktor som också påverkar möjligheten till att finna nytt arbete är kort utbildning, drygt var tredje har grundskola som högsta utbildningsnivå.
På senare år har arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden stigit, frånsett tillfälliga
försämringar under konjunktursvaga år. Anledningen är att 40-talisterna med sina höga arbetskrafts- och sysselsättningstal trätt in i dessa åldersklasser och dessa personer har också
stannat kvar i arbetskraften längre upp i åren än närmast föregående generationer. I samband
med den förstärkta konjunkturen från och med 2010 har både arbetskraftsdeltagandet och
sysselsättningsgraden ökat, efter en svacka under finanskrisen.
Antalet arbetslösa och deltagare i program ökade successivt från inledningen av 2008 fram
till början av 2010, från cirka 35 000 till drygt 60 000. Under det senaste året har nivån sjunkit till strax under 60 000. 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 arbete för dem som drabbats
av arbetslöshet, och för många som saknar arbete blir tiderna utan arbete allt längre.
Av dem som saknade arbete i april 2011 hade cirka 25 000 sammanlagda tider utan arbete på
mer än 3 år under en tioårsperiod. Antalet har varit ungefär oförändrat under det senaste
året. Det har även skett en utplaning efter en tidigare ökning för dem med tider på mellan 1
och 2 år samt mellan 2 och 3 år. Antalet personer med långa tider utan arbete kommer mot
denna bakgrund att minska något under de kommande två åren, främst beroende på pensionsavgångar.
Sammanlagd tid utan arbete för åldrarna
55-64 år under en tioårsperiod
12-24 mån
30000

24-36 mån

Över 36 mån

Antal personer

25000
20000
15000
10000
5000
0
Våren 2006
Våren 2007
Våren 2008
Våren 2009
Våren 2010
Våren 2011
Hösten 2006
Hösten 2007
Hösten 2008
Hösten 2009
Hösten 2010
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

99

Korttidsutbildade – högst grundskola
Svag arbetsmarknad för dem med förgymnasial utbildning
En gemensam nämnare för de arbetssökande i ovan beskrivna grupper i detta avsnitt är att en
betydande del saknar fullgjord gymnasieutbildning. Gymnasiekompetens är vanligtvis ett
krav vid anställningar och den utbildningsnivån är också ett krav vid vidareutbildningar av
olika slag. Att personer saknar den nivån i sina utbildningsmeriter medför betydande svårigheter att finna en väg för vidareutbildning eller en väg in i arbetslivet med sikte på en varaktig
sysselsättning.
Förändringen av antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen som saknar arbete och som har
högst grundskola har varit mycket negativ under de två senaste åren. En viktig anledning till
den utvecklingen är de skarpt riktade neddragningarna mot personal på lägre utbildningsnivåer i samband med den djupa lågkonjunkturen. Men det sker även en påfyllnad av utrikes
födda med kort utbildning samt ungdomar som inte klarat målen inom skolan. På en treårsperiod har antalet korttidsutbildade utan arbete nästan fördubblats till att uppgå till nära
110 000 personer. Ungefär hälften av ökningen utgörs av utlandsfödda. Därutöver finns ytterligare 86 000 inskrivna med kort utbildning som söker ett nytt arbete eller ett varaktigt arbete (personer som är undersysselsatta, som har arbete med stöd eller som har ett annat arbete).
I förhållande till arbetskraften saknade nästan 16 procent arbete i april 2011 av personer med
högst grundskola. Det talet kan jämföras med strax under 8 procent för gymnasialt utbildade
och drygt 4 procent för eftergymnasialt utbildade. Motsvarande tal för två år sedan för dessa
tre utbildningsnivåer var 8,4 (grundskola), 4,1 (gymnasium) och 2,7 procent (eftergymnasial
utbildning).
Arbetslösa och i program fördelat på högsta utbildningsnivå
januari 2005 - april 2011
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Det finns flera faktorer som talar för att det blir en fortsatt hög arbetslöshet bland personer
med kort utbildning. Här är några faktorer som pekar mot en fortsatt hög arbetslöshet bland
personer med högst grundskola:
•

Fortsatt tillskott av korttidsutbildade genom att cirka 40 procent av dem som invandrar
saknar gymnasieutbildning.

•

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

•

27,5 procent av dem som överförs från Försäkringskassan har högst förgymnasial utbildning – 14 procent på arbetsmarknaden som helhet.

•

För få arbetstillfällen med begränsade utbildningskrav där denna utbildningsgrupp kan
konkurrera om jobben.

Fler unga övergår till jobb- och utvecklingsgarantin
Antalet öppet arbetslösa ungdomar registrerade vid Arbetsförmedlingen inklusive deltagare i
program med aktivitetsstöd är fortsatt stort. Som framgår av kommande diagram deltar en
hög andel av ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska program. Huvuddelen av de ungdomar
som deltar i program återfinns inom jobbgarantin. Efter 90 dagars arbetslöshet är en person
kvalificerad för jobbgarantin och det går att delta i den garantin 15 månader. Efter 15 månader överförs deltagarna till jobb- och utvecklingsgarantin och som framgår av diagrammet har
allt fler passerat den 15-månadersgränsen. I april fanns 12 000 ungdomar i jobb- och utvecklingsgarantin, vilket var nästan en fördubbling sedan april 2010. Talen visar att det finns
grupper av ungdomar som har svårt att finna ett varaktigt arbete och många av dem har en
svag utbildningsbakgrund.
Arbetslösa ungdomar 16-24 år samt
deltagare i olika insatser
januari 2008 - april 2011
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Grupper av unga har svårt att etablera sig i arbetslivet
Det fanns nästan 35 000 ungdomar i slutet av april 2011 som varit utan jobb ett år eller längre
sedan de trätt ut på arbetsmarknaden. Av dessa har 11 000 saknat arbete i minst två år. Det
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finns för en hel del ungdomar försvårande faktorer som inverkar på deras möjligheter att finna arbete. En faktor som nämnts är utbildningsbakgrunden. En stor del av varje årskull lämnar skolan utan fullständiga betyg, och ytterligare en del ungdomar genomgår utbildningar
som inte leder till arbete, varvid många av dessa har svårt att finna en väg ut i arbete.
Av dem som var arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiskt program i april 2011 hade
nästan 20 000 grundskola som högsta utbildningsnivå. Därutöver fanns det 11 000 ungdomar
med gymnasieutbildning som hade saknat arbete i minst två år sedan de trädde ut på arbetsmarknaden. Dessa grupper av ungdomar måste ges extra stöd. Ett första steg borde vara att
göra en djupare kartläggning av deras situation, och nästa steg blir då att finna lämpliga individanpassade lösningar på deras problem så att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden.
Exempelvis har enligt arbetsförmedlare gruppen unga med dyslexi varit stor bland dem som
inte genomförde en gymnasieutbildning med godkända betyg. I annat fall riskerar dessa
grupper av ungdomar att drabbas av ett långvarigt utanförskap.
Sammanlagd tid utan arbete för ungdomar
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Utlandsfödda med kort utbildning drabbas hårt, särskilt kvinnor
Den stora invandringen av utrikes födda har fått ett kraftfullt genomslag i betydligt fler arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program och med en stigande andel av arbetskraften. Många av dem har kort och bristfällig utbildning. Denna andel har mer än fördubblats mellan våren 2007 och våren 2011 till att omfatta över 35 procent av arbetskraften
eller till nästan 50 000 personer. Uppgången har under det senaste året varit betydligt kraftigare för kvinnor än för män. För kvinnorna sker också en fortsatt uppgång av arbetslösheten
(inklusive program) medan utvecklingen planat ut för män under inledningen av år 2011.
Utlandsfödda kvinnor med kort utbildning är den grupp som tappat mark mest jämfört med
andra grupper på arbetsmarknaden. Över huvud taget kommer utlandsfödda med kort utbildning även fortsättningsvis att ha en mycket svår arbetsmarknadssituation med små möjligheter att få en fast fot i arbetslivet och följden av detta blir långa tider utan arbete.
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Utrikes födda, arbetslösa inkl program
med utbildning motsvarande högst grundskola
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Långa tider utan arbete
Oavsett ålder och födelseland blir det fortsatt svårt för personer med kort utbildning att få
fotfäste i arbetslivet under åren 2011 och 2012, och mycket talar för att perioderna utan arbete blir bestående långa. Uppgången av antalet personer som har långa tider utan arbete tilltog
mellan hösten 2008 och hösten 2009. Under år 2010 bromsade ökningen in och antalet personer med långa tider i bagaget har legat ungefär oförändrat sedan dess, se diagrammet nedan. Drygt 30 000 av de korttidsutbildade som saknade arbete (som totalt utgjorde nära
110 000) hade i april sammanlagda tider utan jobb på mer än 3 år.
Ett primärt problem är att Arbetsförmedlingen inte har verktyg att ensamt, eller i samverkan
med andra, höja utbildningsnivån för korttidsutbildade. Följden blir att alla dessa grupper
med kort utbildning blir kvar inom arbetsförmedlingssystemet utan att det finns möjligheter
för Arbetsförmedlingen att radikalt förändra deras möjligheter att få de utbildningsmässiga
förutsättningar som krävs för att på allvar kunna konkurrera om jobben. Dessutom står
många helt utanför arbetsmarknaden. Det krävs väl anpassade utbildningsprogram på grundläggande nivå plus insatser i form av yrkesutbildningar inom utbildningsväsendet. Konsekvensen av den utveckling som sker är att antalet korttidsutbildade som saknar arbete blir
fortsatt stort och att tiderna utan arbete för dessa blir långa. En del av dem kommer ut i arbete men ofta blir anställningen kortvarig, och många gånger sker en återgång till arbetslöshet.
Slutsatsen blir att anknytningen till arbetslivet blir svag med upprepade perioder utan arbete.
Det blir således en rundgång inom arbetsförmedlingssystemet.
Det finns totalt 194 00073 inskrivna vid Arbetsförmedlingen med grundskola som högsta utbildningsnivå och det är 4 procent av den totala arbetskraften i landet. Problemen för denna
grupp har uppmärksammats i flera av våra tidigare prognoser och undan för undan har omfattningen av dessa personers svårigheter på arbetsmarknaden vuxit.

73

Här ingår både öppet arbetslösa, programdeltagare och inskrivna inom övriga sökandekategorier.
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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 bedöms växa.
Sammanlagd tid utan arbete för högst förgymnasialt
utbildade under en tioårsperiod
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Regional utveckling
Sysselsättningen stiger på bred front
Under fjolåret inleddes återhämtningen på arbetsmarknaden på bred front i landets regioner.
Successivt visade de industrilän som drabbades av de tydligaste sysselsättningsnedgångarna
under lågkonjunkturen en allt starkare jobbtillväxt. Ett tydligt exempel är Västra Götalands
län men även Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Hallands län har noterat en mycket god utveckling. Sysselsättningen har samtidigt fortsatt att utvecklas i god takt också i län med ett
mer tydligt inslag av privata tjänsteverksamheter – främst Stockholms och Uppsala län. Även
de flesta norrlandslänen noterar tydligt positiva sysselsättningstendenser under de senaste
kvartalen. Detta gäller i synnerhet Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Bland de regioner som uppvisat en mer försiktig sysselsättningstillväxt återfinns
samtidigt Östergötlands, Jönköpings, Örebro, Värmlands och Västmanlands län.74
Fortfarande finns dock stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan länen. Högst andel sysselsatta återfinns i Stockholms, Hallands, Jönköpings och Kronobergs län.75 Samtidigt noteras låga andelar i Östergötlands, Örebro, Värmlands och Norrbottens län. Trots tydlig jobbtillväxt under året är sysselsättningsgraden dessutom fortfarande låg i Västernorrlands län.
Delar av skillnaderna mellan länen förklaras emellertid av stora antal studerande vid regionala universitet och högskolor.

Stark optimism i samtliga län
Arbetsförmedlingens intervjuer visar på stark optimism hos de privata arbetsgivarna i samtliga län. Jämfört med intervjuerna hösten 2010 har tillförsikten inför det närmaste halvårets
marknadsutveckling stigit i hela landet, en utveckling som är synnerligen tydlig i Gävleborgs,
Uppsala och Värmlands län. Allra mest positiva inför utvecklingen under det kommande
halvåret är nu arbetsgivarna i Västra Götalands, Jönköpings, Västmanlands, Uppsala och
Värmlands län.76
Även om arbetsgivarna uttrycker påtagligt expansiva planer även i det något längre perspektivet 6-12 månader framöver, dämpas deras tillförsikt något jämfört med den närmaste
halvårsperioden i de flesta län, vilket framgår i följande diagram. Trots denna försvagning är
tilltron till en fortsatt god efterfrågeutveckling stor, i synnerhet i Jönköpings, Västra Götalands, Västmanlands och Norrbottens län.

Jämförelserna av de regionala sysselsättningsförändringarna avser utvecklingen under de tre senaste kvartalen (kv 3-4 2010
samt kv 1 2011) jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU).
Det bör dock understrykas att den regionala sysselsättningsstatistiken är behäftad med stor osäkerhet, i synnerhet för mindre
befolkningsrika län.
75 Jämförelserna avser sysselsättningsgraderna under de tre senaste kvartalen (kv 3-4 2010 samt kv 1 2011). Även för Gotlands län
indikeras höga sysselsättningsgrader under perioden, vilket dock bör tolkas med försiktighet.
76 För att bredda underlaget är samtliga regionala analyser av resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i detta
avsnitt baserade på såväl bas- som tilläggsurvalen. För mer information se även avsnittet metod och urval i denna rapport.
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Efterfrågan på varor och tjänster
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

Med undantag för Uppsala län är en gemensam nämnare för de regioner som uppvisar tydligast optimism – oavsett tidsperspektiv – den klara industriprägeln på de regionala arbetsmarknaderna. Dessa län gynnas således av den senaste tidens starka återhämtning, en utveckling som inte minst varit gynnsam för industriföretagen.
I likhet med tidigare är dock bilden bland de offentliga arbetsgivarna betydligt mer splittrad
mellan länen. En viktig faktor i detta sammanhang är skillnaderna i de ekonomiska förutsättningarna. Medan man planerar för viss utökad offentlig verksamhet i Gotlands, Jämtlands,
Kalmar, Västmanlands, Västerbottens, Skåne och Kronobergs län indikerar våra intervjuer en
betydligt mer återhållsam verksamhetsplanering i främst Stockholms, Gävleborgs, Värmlands
och Blekinge län. Här har även graden av överföringar av verksamheter till privata utförare
betydelse.

Rekryteringsproblemen stiger i regionerna
I takt med den starka sysselsättningsutvecklingen i länen har även svårigheterna att hitta rätt
kompetenser tilltagit. Även om bristen på arbetskraft i privat sektor fortfarande är lägre än
under föregående högkonjunktur stiger rekryteringsproblemen på bred front i landet.77
Allra mest utbredd brist rapporteras i Gotlands, Stockholms, Örebro, Västmanlands och Uppsala län där mer än var fjärde arbetsgivare redovisat svårigheter att rekrytera under det senaste halvåret. Sedan höstens intervjuer har rekryteringsproblemen stigit mest i Norrbottens,
Örebro, Västmanlands och Gotlands län. I dessa regioner har bristtalen stigit med omkring 10
procentenheter sedan vår föregående undersökning.

Enda undantagen är Halland och Blekinge där bristtalet är oförändrat respektive två procentenheter lägre än i höstas. Jämfört
med våren 2010 har emellertid bristtalen stigit i samtliga län. Se även inledningen på avsnittet näringsgrenar för detaljerad redovisning av rekryteringsproblemen i privat och offentlig sektor på nationell nivå.

77
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Rekryteringsproblem per län

Andel arbetsställen som upplevt svårigheter att rekrytera
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

Även bland de offentliga arbetsgivarna noteras sammantaget ökade rekryteringssvårigheter
under det senaste halvåret. Utvecklingen är dock inte alls lika enhetlig som i den privata sektorn. Bland annat visar vår undersökning stigande bristtal endast i hälften av landets regioner. Den skarpaste uppgången sedan hösten 2010 framkommer i Uppsala, Blekinge och
Hallands län, medan motsatt tendens tydligast noteras i Västerbottens, Skåne, Värmlands,
Norrbottens och Östergötlands län.
I vårens intervjuer noteras således de mest utbredda rekryteringsproblemen inom den offentliga tjänstesektorn i Gotlands, Uppsala, Hallands, Södermanlands, Västernorrlands och Jämtlands län. Samtidigt anger arbetsgivarna i Västra Götalands, Västerbottens, Västmanlands,
Norrbottens och Värmlands län betydligt lägre bristtal. Det bör dock betonas att spännvidden
mellan regioner med mer frekventa rekryteringsproblem i den offentliga sektorn och de delar
av landet som enbart noterar liten brist på arbetskraft är mycket stor även i vårens undersökning.
Arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera kommer allt mer att påverkas av en hög andel pensionsavgångar, samtidigt som tillskottet av nya som kommer ut på arbetsmarknaden blir allt
mindre varje år framöver. Detta kommer successivt att beröra fler och fler delar av landet. Det
blir således en stor utmaning att upprätthålla sysselsättningen i kommuner med ett sjunkande utbud av arbetskraft.

Sysselsättningen stiger tydligt i alla län
Den hittillsvarande goda arbetsmarknadsutvecklingen kommer att bestå även under horisonten för denna prognos och under 2011 stiger sysselsättningen mycket tydligt i samtliga delar
av landet.78 Jobbtillväxten fortsätter på bred front även under 2012, men för i det närmaste

78 Samtliga beskrivningar av den regionala sysselsättningsutvecklingen för 2011 år avser förväntad utveckling mellan kvartal 4 2010
och motsvarande kvartal i år. Därmed avviker de regionala bedömningarna från samtliga övriga beskrivningar i denna rapport vilka
genomgående avser helårsgenomsnitt.
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samtliga län bedöms utvecklingen slå av på takten jämfört med innevarande år. Detta beror
främst på en dämpning av efterfrågan från utlandet.
Tydligast jobbtillväxt bedöms för Stockholms, Västra Götalands, Dalarnas, Uppsala och Gotlands län. Samtidigt förväntas Västerbottens, Blekinge, Västernorrlands och Gävleborgs län få
en något blygsammare sysselsättningstillväxt under 2011.
Även om sysselsättningen således stiger på bred front under 2011 innebär detta att storstadslänen79 kommer att stå för merparten av jobbtillväxten. Den utvecklingen beror på att den
privata tjänstesektorn är stor i dessa län samtidigt som även övriga näringar överlag har en
stark utveckling. Sammantaget bedömer vi således att de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne kommer att stå för 63 procent av årets sysselsättningsökning, att jämföra med att deras andel av den arbetsföra befolkningen uppgår till 53 procent.80 Detta betyder att övriga län inte håller jämna steg med storstadsregionerna utan tappar mark i förhållande till deras befolkningsandel.
Sysselsättningsförändring kv 4 2010 - kv 4 2011
Heldragen linje = riksgenomsnitt
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Källa: Arbetsförmedlingens länsprognoser

Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet
Under 2010 började successivt allt fler län uppvisa en fallande arbetslöshet. Även sedan årsskiftet har utvecklingen för totalt inskrivna arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) fortsatt uppvisa allt lägre tal i landets regioner och endast
Gotlands län noterar fortfarande ett högre arbetslöshetstal än i fjol, men tendensen är fallande även där.81
Under det senaste året har arbetslösheten således fallit tydligast i Jämtlands, Gävleborgs,
Örebro, Jönköpings, Västra Götalands och Värmlands län. Vid sidan av utvecklingen i Gotlands län uppvisar Östergötlands, Blekinge, Skåne och Stockholms län de svagaste nedgång-

79
80

81

Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.
Med arbetsför befolkning avses här åldersgruppen 16-64 år.

Avser april 2011 jämfört med samma månad i fjol.
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arna. Det bör dock samtidigt betonas att det finns betydande skillnader mellan utgångslägena
i respektive län.82
Den positiva trenden väntas fortsätta i landets samtliga regioner under horisonten för denna
prognos. Tydligast nedgångar bedöms för Jönköpings, Värmlands, Kalmar och Västra Götalands län, vilka alla har en tydlig industriprägel. Samtidigt väntas något försiktigare minskningar i Gotlands, Gävleborgs, Skåne och Västerbottens län.83 Vid slutet av detta år bedöms
därmed arbetslösheten bli lägst i Uppsala, Stockholms, Jönköpings och Hallands län. I andra
änden av skalan återfinns samtidigt Blekinge, Västernorrlands och Gävleborgs län. Sammantaget medför detta att hittillsvarande mönster med stor spännvidd mellan regionernas arbetslöshet kommer att bestå även under 2011.
Inskrivna öppet arbetslösa och personer i program
med aktivitetsstöd, andel av befolkningen 16-64 år
Heldragen linje = riksgenomsnitt
kv 4 2011
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Källa: Arbetsförmedlingens länsprognoser

Alla jämförelser av 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.
83 Samtliga beskrivningar av utvecklingen för arbetslösa (inkluderat sökande i program med aktivitetsstöd) för 2011 avser förväntad
utveckling mellan kvartal 4 i år och motsvarande kvartal 2010.
82
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Bilaga 1. Metod och urval
Historik och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess
utvecklats kontinuerligt. I mitten av 1990-talet infördes ett enhetligt intervjuformulär, men
även därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats något.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad information om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden. Det sammanställda materialet är även ett viktigt
underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central nivå.

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Svaren inhämtas i dialog med arbetsgivarna vid ett besök
eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha
god möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat för att minska risken för missförstånd kring
frågornas syfte och innehåll. Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400
(Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Prognosarbetet involverar hela Arbetsförmedlingens organisation, det vill säga såväl de lokala
förmedlingskontoren som centralt placerade funktioner i myndigheten. Arbetsförmedlingen
publicerar två prognoser per år, en på våren (med intervjuperiod mars-april och presentation
i början av juni) och en på hösten (med intervjuperiod september-oktober och presentation i
början av december).
Resultatet av intervjuundersökningarna utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock på grundval av annan statistik
och andra faktorer som påverkar utvecklingen på 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.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för förmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen84 hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Under 2007 och 2008
avsåg urvalen arbetsställen med minst en anställd. Från och med 2009 avses emellertid arbetsställen med minst två anställda. Tidigare prognosurval bestod av arbetsställen med fem
anställda eller fler. För arbetsställen med fler än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007, se även nedan), arbetsställestorlek85 och län. Samma urval används normalt i två år (fyra prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt.
84
85

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 2-4, 5-19, 20-49, 50-99, 100- anställda.
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Det nuvarande urvalet är uppdelat i fyra grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för de
analyser som görs på riksnivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av arbetsställen och som
även kan anpassas efter lokala och regionala behov. Detta urval används således främst för att
ge en bra spegling av utvecklingen på lokala och regionala arbetsmarknader. (3) Urvalet av
små arbetsställen (2-4 anställda). (4) Tilläggsurvalet av små arbetsställen. Detta urval används på samma sätt som tilläggsurvalet för de större arbetsställena.
Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning
av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock genomföras i basurvalet bortsett från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen mycket stort vilket gör
att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den nu aktuella undersökningen består basurvalet av 9 600 arbetsställen med 5 eller fler anställda. Till detta kommer 5 000 arbetsställen i tilläggsurvalet. Urvalen av mindre arbetsställen (med 2-4 anställda) består av 1 800 respektive 500 arbetsställen.
Deltagandet i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är generellt mycket högre än i liknande undersökningar, dels genom att frågorna ställs vid ett personligt möte eller via telefon,
dels tack vare Arbetsförmedlingens redan upparbetade kontakter med arbetsgivarna.
I vårens undersökning uppgick svarsfrekvensen för basurvalet till 72 procent, vilket är identiskt med föregående undersökning. Svarsfrekvensen för huvudurvalet av de mindre arbetsställena var däremot lägre, 65 procent, vilket dock är en ökning med 5 procentenheter jämfört
med föregående undersökning. Att svarsfrekvensen är något lägre än för urvalet av större
arbetsställen förklaras bland annat av att Arbetsförmedlingens kontakter med dessa arbetsgivare inte är lika upparbetade.
Arbetsförmedlingen intervjuar även representanter för olika verksamhetsområden i landets
samtliga primär- och landstingskommuner. Svarsfrekvensen för kommunsektorn var denna
gång 84 procent, vilket är 1 procentenhet högre än i föregående intervjuundersökning. Det
sker också intervjuer med ett antal statliga arbetsgivare.

Näringsgrensindelning
Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är indelningen i SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), baserat på SNI 2007 enligt så kallad grov
nivå.
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SNI 2007-kod

Jord- och skogsbruk

01-03

Industrin

05-33, 35-39

därav verkstadsindustri

25-30, 33

därav tillverkningsindustri

05-24, 31-32

Byggnadsverksamhet

41-43

Handel

45-47

Transport

49-53

Hotell och restaurang

55-56

Information och kommunikation

58-63

Finansiell verksamhet och företagstjänster

64-82

Offentlig förvaltning

84, 99

Utbildning

85

Vård och omsorg

86-88

Personliga och kulturella tjänster

90-98

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

Län

AB

Stockholm

C

Uppsala

D

Södermanland

E

Östergötland

F

Jönköping

G

Kronoberg

H

Kalmar

I

Gotland

K

Blekinge

M

Skåne

N

Halland

O

Västra Götaland

S

Värmland

T

Örebro

U

Västmanland

W

Dalarna

X

Gävleborg

Y

Västernorrland

Z

Jämtland

AC

Västerbotten

BD

Norrbotten

112

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

113

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

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

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

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

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

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

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

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