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1

Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsprognoser

I Arbetsmarknadsutsikterna för Kultur o Media presenteras bedömningar för
sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen. I rapporten återfinns bedömningar av
utvecklingen inom de olika huvudbranscherna Bild & Form, Ord & Media, Scen &
Ton samt Filmbranschen.
Dessutom beskrivs bland annat arbetskraftsutbudet, arbetsgivarnas bedömningar av
efterfrågan på tjänster, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar
arbetsmarknaden står inför.
Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett
stort antal privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare
och svaren inhämtas via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon.
Materialet är insamlat under hösten 2018 och prognosperioden sträcker sig fram till
utgången av 2019. Prognosen är tänkt att fungera som ett besluts- och
diskussionsunderlag för alla som arbetar med att skapa goda förutsättningar för en
väl fungerande arbetsmarknad.
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Sammanfattning

Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög samtidigt som det syns allt fler
tecken på att den globala tillväxten börjat bromsa in. Avmattningen är särskilt tydlig i
euroområdet. Inbromsningen i världsekonomin kommer att dämpa utvecklingen av
den ekonomiska aktiviteten i Sverige under 2019.
I den svenska ekonomin är aktiviteten just nu mycket hög. Kapacitetsutnyttjandet är
rekordhögt och arbetsgivarna är fortsatt optimistiska – även om förväntningarna
dämpats ytterligare något sedan vårens undersökning. Det höga resursutnyttjandet
gör samtidigt att företagen planerar för fler anställda. Ekonomin befinner sig nära
toppen av konjunkturen och framöver kommer tillväxttakten fortsätta att dämpas
gradvis.
Utvecklingen inom kultur och medias arbetsmarknad ser generellt sett bra ut för hela
Sverige. Arbetsgivarna är trots det försiktiga vad gäller anställningar framöver. Stor
del av sysselsättningsökningen planerar arbetsgivarna att lägga ut på uppdrag i stället
för att anställa det kommande året. Detta visar resultaten från Arbetsförmedlingen
intervjuundersökning med ett urval av arbetsgivare inom kultur och media hösten
2018. Mot bakgrund av resultaten i intervjuundersökningen förväntas antalet
sysselsatta öka med 0,7 procent eller 400 personer.
Antalet sysselsatta växer även under 2019
Intervjuundersökningen visar att sysselsättningen inom kultur och media har ökat
med nästan en och en halv procent det senaste året. Det är inte riktigt i samma nivå
som den starkt ökande sysselsättningen för hela arbetsmarknaden. Tillväxten är ett
tydligt trendbrott nu när sysselsättningen ökat flera år i rad. Kulturbranscherna
sysselsätter dock inte bara kulturyrken utan även andra yrken som, t ex
administratörer och butikspersonal. Därför speglar denna ökning inte enbart
kulturyrken utan även kulturarbetsgivare. Samtidigt är kulturarbetare även anställda
hos icke kulturarbetsgivare. Främst inom offentlig sektor, exempelvis som ljud-, ljusoch bildtekniker samt industridesigner inom industrin. Eftersom arbetsmarknaden
generellt är mycket stark just nu kan man anta att efterfrågan på kulturarbetare även
gynnas utanför de klassiska kulturarbetsgivarna.
Arbetskraften
Eftersom efterfrågan på arbetskraft ökar även under år 2019, väntas
jobbmöjligheterna bli något bättre framöver. Det utbildas generellt sett, fortfarande
fler kulturarbetare än som efterfrågas på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett
stort intresse från utländska kulturarbetare att arbeta i Sverige. Det räknas därför bli
fortsatt god tillgång på arbetskraft inom flertalet konstnärliga yrken och det i sin tur
innebär fortsatt små rekryteringsproblem. Däremot är och blir mer tekniska yrken
som t.ex. ljud- och ljus-tekniker svårare att rekrytera.
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Antalet personer som saknar arbete minskar framöver
Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 2 238 i november vilket är en minskning
med 216 personer på ett år. Minskningen startade redan i december 2015. Prognosen
visar att denna minskning fortsätter även under år 2019 till i genomsnitt 2 100
inskrivna arbetslösa fjärde kvartalet 2019.
Utmaningar inom kulturarbetsmarknaden blir de med svag
konkurrensförmåga
Många arbetssökande möter en svag arbetsmarknad inom kultur och media även
under 2019. Främst är detta personer äldre än 55 år men även personer med nedsatt
arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar arbete och tillhör
dessa inom Arbetsförmedlingen Kultur Media uppgår till 41 procent av de inskrivna
arbetslösa. Sedan hösten 2009 har antalet som saknar arbete i dessa grupper legat
relativt konstant på cirka 1 000 personer. Detta samtidigt som arbetslösheten för
övriga sökande minskat mycket under motsvarande tid. Det gör att andelen för dessa
har ökat från 32 procent till 41 procent mellan oktober 2008 till oktober 2018.
Skillnaden beror till största delen av att övriga grupper gynnas mera av den bättre
arbetsmarknaden och denna utveckling väntas fortsätta.
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Sysselsättning

Fler tror på ökad efterfrågan
I prognosundersökningen angav 30 procent fler av de tillfrågade företagen, inom
Kultur och Media, en ökad efterfrågan jämfört med dem som trodde på minskad
efterfrågan. Detta anges som (Nettotal) och blir ett efterfrågeindex när företagen ser
sex till tolv månader framåt.
I det perspektivet, 6-12 månader, förväntas en ökad efterfrågan för samtliga
branscher inom Kultur och Media. Förväntningarna är som högst inom branscherna
Bild o Form samt Film. Här tror cirka 40 procent fler av de tillfrågade företagen på en
ökad efterfrågan än de som tror på en minskad efterfrågan.
Den ökande efterfrågan betyder att merparten av arbetsgivarna har möjlighet att
behålla sin personal medan några kan nyanställa.

Diagram 1: Efterfrågeindex för Arbetsförmedlingen Kultur Media
hösten 2018 fördelat på bransch
Våren 2018

Hösten 2018

Våren 2019
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningingar
Arbetsförmedlingens efterfrågeindex beskriver stämningsläget. Indexet baseras på
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om
efterfrågeutvecklingen. Det beräknas som andelen arbetsställen som bedömt ökning av
efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning.

7

Sysselsättningen ökar med 1 200
För arbetsmarknaden inom Kultur och Media är bedömningen att sysselsättningen
ökar med cirka 800 personer under 2018 och 400 personer 2019. Starkast
förväntningar på efterfrågan återfinns inom filmbranschen även om det inte innebär
så många nya jobb. Bild och Form har haft och förväntar sig en mindre
sysselsättningsökning, som ser ut att fortsätta öka framöver. Detta gäller dock inte för
Ord och Media, som i stor utsträckning är annonsberoende, där väntas antalet
sysselsatta minska något, om än marginellt. Sysselsättningen inom Scen och Ton har
ökat senaste året och bedöms fortsätta att växa, men inte lika mycket. Sammantaget
för hela kulturarbetsmarknaden visar prognosen att antalet sysselsatta ökar med 0,7
procent under 2019.
Ökningen av anställda sker vanligtvis i de mindre företagen. Främst arbetsgivare med
färre än 20 anställda planerar för fler eller lika många anställda hösten 2019 jämfört
med hösten 2018. Mindre företag blir därför viktigare för sysselsättningen. Denna
förändring är en pågående långsiktig trend även inom kultur och media.
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3.1

Rekryteringsproblem

Efterfrågan på arbetskraft på hela Sveriges arbetsmarknad är större än på länge vilket
gör att matchningen blir lite svårare för vissa kulturyrkesgrupper som är attraktiva
utanför kulturarbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att av samtliga tillfrågade
arbetsgivare var det 23 procent som angett att de upplevt brist på arbetskraft det
senaste halvåret. Det är något lägre jämfört med våren 2018. Det är främst de stora
och medelstora arbetsgivarna som upplever problem att rekrytera.

Diagram 2. Andel arbetsställen som har angett att de upplevt
brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret.
Fördelade efter bransch inom Kultur och Media.
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Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Tillgången på arbetskraft är i allmänhet god och i en sådan situation höjer
arbetsgivarna ofta kraven vid rekryteringar. Besparingar sker på många arbetsplatser
och det finns en stark ambition att tjänsterna ska produceras till en lägre kostnad
vilket innebär kortare kontraktstider. Alternativt önskar man arbetskraft med dubbla
kunskapsområden som kan ersätta två anställda.
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Kultur- och mediabranschen

Sverige är en liten öppen ekonomi som påverkas mycket av händelser i omvärlden.
Utvecklingen för konjunkturen i landet som helhet påverkar branscherna på många
olika sätt. I följande avsnitt beskrivs utvecklingen för branscherna inom
Arbetsförmedlingen Kultur Media. Vidare beskrivs hur förväntningarna inför
framtiden ser ut bland branschernas arbetsgivare enligt Arbetsförmedlingens Kultur
Medias intervjuundersökning hösten 2018.

Tabell 1: Sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden
Kvartal 4 2018

Bild och Form
Film
Ord och Media
Scen och Ton
Totalt





800

Kvartal 4 2019





400

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

4.1

Uppdrags- och anställningsformer

Att arbeta som frilansare innebär att man erbjuder sina tjänster till företag eller
privatpersoner mot kompensation, uppdragsbaserade jobb. För att kunna ta betalt
krävs fakturering via F-skatt. Det är därför vanligast att frilansare upprättar ett
företag att arbeta genom. Vilken bolagsform som är bäst beror till stor del på hur
mycket investeringar verksamheten kräver. Många fakturerar också via FAskattsedel, då det ibland är ett uppdrag som just ska faktureras.
Få betalt via Egenanställningsföretag är en annan variant då frilansaren varken har
F-skattsedel eller FA-skattsedel utan Egenföretaget låter frilansaren ansluta sig och
tar sedan hand om det administrativa arbetet med fakturering, skatt och lön.
Gig-ekonomi är inget nytt fenomen inom hela kultur- och mediarbetsmarknaden.
Den har under många präglats år av eget företagande med osäkra och kortare eller
längre uppdrag och anställningar. Kulturarbetare är i allt högre grad s.k.
kombinatörer som rör sig i ett gränsland mellan att vara arbetstagare,
uppdragstagare och egenföretagare. Detta är tendenser som ökar på
arbetsmarknaden i stort och kulturarbetare som grupp har gått före. Kulturarbetsmarknaden är en marknad där villkoren är otrygga. Behovet av flexibilitet drivs av
förändrade kundbeteenden, något som kultur- och mediebranschen var de första att
få känna på. Numera har denna arbetsmarknad namnet gig-ekonomi, fasta
anställningar ersätts av tillfälliga gig.
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4.2

Ord och Media

Dags- och veckotidningar samt tidskrifter
Dags- och veckotidningsbranschen har varit och är i strukturell omvandling. De flesta
dagstidningar har besparingskrav och ekonomin är generellt svag. Flera har tidigare
erbjudit avgångsvederlag till medarbetare och ytterligare minskning är på gång då
flera tidningar anpassar sig till ny teknik. Dagstidningarna fortsätter tappa
prenumeranter på pappersupplagorna men allt fler tidningar ökar istället sina
prenumeranter på webben. Idag producerar man i första hand sitt material för webben,
sedan lyfter man valda delar av materialet också till pappersupplagan. Inte som förr, då
man gjorde tvärtom. Det är dyrt med distribution och tryckkostnad och dessa kostnader
är i större utsträckning fasta kostnader, som inte minskar i samma utsträckning som
antalet sålda papperstidningar. På landsorten går utvecklingen långsammare då många
fortfarande efterfrågar papperstidningen. Därför samarbetar vissa tidningarna kring
tryck, redigering och distribution. En annan viktig inkomstkälla för tidningarna är
annonsörerna. Här blir problemet att det finns oändliga möjligheter att annonsera på
nätet och att välja en tidnings nätupplaga är bara en utav dem. Annonsintäkterna minskar
för flera tidningar.

I mediahus och dagspress råder det idag viss brist på multijournalister med hög
digital kompetens. Större dagspress efterfrågar också kompetens inom tv och podproduktion, eftersom det pågår en stor utveckling. Man efterfrågar också kunniga
webbredaktörer och printredigerare.
Samtidigt som de ökade kraven på digitala kunskaper skapat en brist på tillräckligt
kompetenta journalister, har det uppstått ett överskott på journalister som inte möter
kunskapskraven. Mindre tidningar utbildar därför ibland själva medarbetarna i
digital kompetens och redigering.
Tidningarna går mer och mer från jakt på klick till jakt på trogna digitala läsare, från
ett fokus på annonsaffären över till ett fokus på läsaraffären. De satsar på att växa och
utveckla den digitala läsaraffären vilket kommer att leda till att det på sikt premierar
kvalitativ journalistik. Kvalitetsjournalistik leder till köp och till färre avhopp, churn.
Fokus idag är hur tidningarna ska hitta fler digitala kunder som går att behålla.
Arbetsförmedlingen har i senaste prognosen fått signaler från mediahusen att det har
varit ovanligt svårt att rekrytera journalister för sommaren/sommarvikariat, vilket
inte varit fallet tidigare år. Ett skäl kan vara att journalistbranschen med sina
förändrade arbetsförhållanden inte längre är lika lockande som förr. Branschen har
under de senaste åren rört sig alltmer mot det som fått beteckningen gig-ekonomi,
alltså ett förhållande där de traditionella anställningarna får ge vika för tillfälliga
anställningar och kortare uppdrag – så kallade gig. Många inom journalistyrket har
de senaste åren fått se sig om efter andra möjligheter, som till exempel en
yrkesväxling mot informationsrelaterade yrken, i syfte att på sikt kunna få en varaktig
försörjning.
En yrkesgrupp där många har fått erfara märkbara konsekvenser av den ökade
digitaliseringen är fotografer, vilka har fått se en radikalt minskad efterfrågan på sina
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yrkeskunskaper. Detta eftersom journalisterna i allt större utsträckning kommit att få
överta deras arbetsuppgifter.
Inom sektorn tidskrifter är trenden nedåtgående med färre sålda lösnummer.
Förlagen upplever att tidskrifter exponeras sämre i butik och man går nu därför
alltmer mot digital publicering och rekryterar mer kunskap inom sälj,
marknadsföring och digitala medier. Vissa mediahus har mött svårigheter i att hitta
rätt kompetens på IT-sidan, som utvecklare och analytiker.
Rekryteringen inom dessa branscher sker via annonser på den egna hemsidan,
sociala medier, rekryteringsföretag, nätverk, Arbetsförmedlingen och kontakter.
Public Service: Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion
Sveriges Television och Sveriges Radio har successivt ökat den digitala produktionen.
Detta skapar en ökad efterfrågan på digital kompetens.
Arbetsgivarna har även signalerat svårigheter i att rekrytera sommarvikarier och även
generellt journalister med hög digital kompetens till vissa orter och vissa nischade
program. Oförutsedda förändringar i ekonomi/intäkter har också lett till snabba
varsel. Det måste även framhållas att public service-företagens anställningspolitik
(säger upp personal när de närmar sig förtursrätt) påverkar hur många man har att
välja på vid rekrytering.
Att vara nyhetsreporter inom public service, innebär att man själv fyller även
fotografen och redigerarens roll. Detta har lett till att några, i synnerhet äldre
journalister/reportrar har svårt att hitta arbete då de inte alltid fått med sig de
digitala kunskaper som krävs för yrket.
Public service rekryterar via annonser på den egna hemsidan samt Platsbanken. De
har också en aktiv HR-avdelning.
Produktionsbolag som producerar för tv, radio och webb såsom
informations-, företags- och reklamfilm samt underhållnings och
faktaprogram
Bolagen dröjer idag ofta in i det längsta med att ta produktionsbeslut, och under
tiden blir deras verksamhet hängande. När besluten väl fattas går allt mycket fort,
och produktionerna färdigställs med mycket snäva tidsramar. Mindre leverantörer
med fåtal stora uppdragsgivare är väldigt sårbara.
I främst Stockholm rör sig branschen mot större kluster där flera bolag sitter i samma
lokaler och dessutom används samma personal återkommande och där med blir det
svårare för obeprövad arbetskraft att ta sig in på marknaden. Samtidigt finns också
en tydlig tendens att äldre personer har svårare att få jobb. Rekrytering inom
branschen sker framför allt via kontakter och sociala medier.
Podden som även kallas för en ”blogg i ljudform” har fler lyssnare än tablåradion.
Kunden vill välja själv oavsett format. Allt innehåll drar mot att
redaktören/journalisten/programledaren ska kunna berätta och i berättelsen ingår
all fakta, storytelling med allt vad det innebär.
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Bokförlag
Större förlag bedömer att skönlitteraturen i form av e-böcker ökar. Ett skäl är att
formatet har digitaliserats, vilket förenklar distributionen, som sker via nedladdning
eller streaming. En tydlig trend är att efterfrågan på ljudböcker ökar vilket innebär en
omfördelning av resurser samt en ökad efterfrågan på inläsare.
Att tillgängliggöra berättelserna och böckerna så mycket som möjligt är framtiden.
Abbonemangsformen är en framgång. Viktigt är att förläggarna och författarna i sina
respektive verksamheter fortsatt kan försörja sig. Annars är risken att de går till
andra branscher och format.
Förlag som specialiserar sig på digital utgivning är på stark frammarsch. Dessa har
som en del av sin verksamhet också målsättningen att ta fram skönlitterärt material
som är anpassade särskilt för detta format. Här finns en efterfrågan på kompetens inom
digital bokutgivning och IT, men det finns även en efterfrågan på projektledare och
redaktionschefer med erfarenhet från traditionell bokutgivning. Vad gäller rekryteringen
av nya författare, finns en trend utomlands att de stora förlagen fångar upp talanger via
egenproducerade alster genom hybridförlag. Alltså böcker där författarna själva stått för
kostnaderna för tryckning, marknadsföring, formgivning, distribution etc. Många
bedömer att litterära agenter kan komma att få en mer betydande roll för nyrekryteringen
inom författaryrket. Rekrytering inom branschen sker idag främst via sociala medier, den
egna hemsidan samt nätverk och kontakter.

4.3

Scen och Ton

Institutioner understödda av stat, kommun, region och län inom teater,
dans, musik och opera:
Arbetsmarknaden inom scen och ton präglas av ett överskott av erfaren och
välutbildad arbetskraft som konkurrerar om få och korta anställningar. Ofta har de
som arbetar inom branschen hela Sverige, och ibland hela världen som sitt arbetsfält.
Detta gäller exempelvis de mer kvalificerade anställningarna inom klassisk musik där
även de svenska orkestrarna anställer musiker från hela världen.
De svenska arbetsgivarna grundar ofta sin verksamhet på ekonomiskt stöd från stat,
region och kommun, ett stöd som i stort sett legat still de tre senaste åren. Med
ökande omkostnader blir det i praktiken en minskning av det ekonomiska utrymmet
och i förlängningen färre arbetstillfällen. Den största enskilda arbetsmarknaden finns
i Stockholms län vilket leder till att många kulturarbetare söker sig dit. Dessutom
finns några fasta musikteaterinstitutioner, samt ett antal större ensembler. Nästan
alla län har en länsmusikorganisation, men bara ett fåtal har fasta ensembler.
Arbetsmarknaden inom scen och ton blir allt tydligare en gig-ekonomi, där fasta
anställningar ersätts av tillfälliga gig.
Arbetsmarknaden inom musikalbranschen är god men det är ändå stor konkurrens
om uppdragen, vilket leder till att svenska musikalartister ofta söker sig till scener i
övriga Europa.
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Dansbranschens arbetsmarknad är begränsad och upplever stor konkurrens.
Marknaden för modern dans är expanderande. Sammanfattningsvis är utbudet stort
av utbildade utövare och fasta anställningar är ovanliga.
Arbetsförmedlingen Kultur Media ser en svårighet för branschen att hitta
kvalificerade scentekniker, både inom ljud, ljus och bildteknik. De ser också ett större
rekryteringsbehov på sikt då det är stora pensionsavgångar framöver på
institutionsteatrar i hela landet. (Se teknikbranschen)
Producenter inom dans och teater är en annan yrkesgrupp där arbetsgivarna har
svårigheter att hitta kvalificerad och erfaren personal.
De statsunderstödda institutionerna inom scenkonsten påverkas av den förda
politiken och fördelningen av medel till kulturområdet. Det har de senaste åren haft
konsekvensen att arbetsgivarna inte ersättningsrekryterar vid pensionsavgångar.
Färre kommunala musikskolor erbjuder utbildning i vissa instrument, främst
blåsinstrument som inte är lika populära, t.ex. oboe. Medan stränginstrument som
ex. fioler och cello har prioriterats och har gott om elever. Dessa har dock minst lika
långa och krävande utbildningar som övriga instrument.
Dessutom har svenska musikhögskolor fått kritik för att inte hålla tillräckligt hög
nivå, internationellt sett. Delvis på grund av att skolornas anslag baseras mer på
antalet elever istället för kvaliteten på utbildningen.
När det gäller den låga återväxten till enskilda instrument kan detta ge stora
konsekvenser för orkestrarnas repertoar.
Ett flertal symfoniorkestrar i främst Östeuropa har lagts ned. Detta på grund av
minskat statligt stöd som inte kunnat kompenseras med ökad privat finansiering.
Många av de mer erfarna klassiska musikerna söker därför jobb bl.a. i Sverige. Detta
ökar konkurrensen om befintliga jobb som erbjuds i svenska orkestrar då de
ersättningsrekryterar yrkesmusiker i högre grad från hela världen.
Några scener växlar mellan balett, modern dans, musical, opera, operett m.m. samt
hyser då och då gästspel i form av t.ex. konserter, dans och enstaka
populärmusikinslag.
I Stockholm kommer tre stora institutioner (Dramaten, Operan och Kulturhuset
Stockholms Stadsteater) helt eller delvis stängas framöver för en längre tids renovering.
Detta påverkar arbetsmarknaden främst i Stockholm men även i övriga landet, eftersom
delar av verksamheten förläggs regionalt under tiden.
Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester och ser en fortsatt positivt utveckling.
De samarbetar nära med Högskolan för Scen- och Musik.

Fria grupper understödda av stat, kommun, region och län inom teater,
dans, musik och opera.
Konkurrensen om arbetstillfällena är fortfarande mycket stor inom i stort sett alla
scenkonstens yrkesområden. Anställningar inom teatern sker ofta via personliga

14

nätverk och rekommendationer. Utvecklingen mot pjäs- och korttidskontrakt (gig)
fortsätter även 2019. Kortare repetitions- och speltider samt osäker planering är en
konsekvens av de ekonomiska förutsättningarna.
Privatteatrar, produktionsbolag och andra aktörer inom teater, dans,
musik och opera.
Privatteatrarna och produktionsbolagen påverkas mer av utbud och efterfrågan än de
andra aktörerna inom scen och ton området. Detta eftersom intäkterna styr hur länge
en produktion spelas vilket skapar osäkra anställningsvillkor för alla i produktionen.
Musikbranschen har under en längre tid genomgått stora förändringar vilket även
påverkar arbetsmarknaden för alla sångare och musiker. När det kommer till
populärmusik har streaming-tjänsterna inte ersatt de intäkter som aktörerna tidigare
fick genom försäljning av inspelad musik. Detta kompenserar de genom fler
konserter, högre biljettpriser och försäljning av kringprodukter.
Dansbandens arbetsmarknad är koncentrerad till vissa delar av landet, t.ex.
Värmland och Dalarna, på fjällanläggningar samt på kryssningar. Dock är marknaden
vikande i storstadsregionerna.
Arbetsmarknaden för musikal- och showbranschen är främst koncentrerad till
storstadsregionerna i Norden och utlandet, samt på kryssningsfartyg och hotell- och
semesteranläggningar i Sydeuropa. Medelåldern i branschen är låg, det tillkommer
ständigt unga artister och konkurrensen är hög.
Privatteatrarna har fått en ökad konkurrens från de offentligt finansierade
institutionerna, eftersom de i högre utsträckning sätter upp liknande produktioner
till exempel musikaler.
Ljud, ljus, bild och – scentekniker
Teknikeryrket är under ständig utveckling och populärt. Det råder både en stor
konkurrens på marknaden samtidigt som det råder brist på arbetskraft med
multikompetens. Det är framförallt teknikföretagen inom näringslivet som under en
tid upplevt brist på tekniker med erfarenhet och kompetens inom AV-teknik och
modern ljusteknik. Merparten av de tekniker som idag är knutna till teknikföretagen
har goda kunskaper inom ljudområdet. De mindre teknikföretagen kräver att
medarbetaren har en hög multikompetens, dvs. att teknikern, förutom kunskaper
inom ljud-, ljus-, bild-, scen- och eventteknik också ska ha sinne för sälj,
marknadsföring, förhandling, projektledning samt hög social kompetens.
Förutom en bra utbildning i grunden, krävs också ett flertal säkerhetslicenser för att
få jobb.

4.4

Bild och Form

Modedesign
Den innovativa utvecklingen sker inom området med funktionella material och
recycling där samarbetet för designer även sker med parter utanför branschen.
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Modebranschen har en hög personalomsättning och efterfrågan ligger mest inom
marknadsföring, inte på designsidan.
Många nyutexaminerade designer går ut i arbete direkt, tack vara gott samarbete
mellan näringsliv och utbildning. Samtidigt ser vi en ökning av egenföretagandet och
denna sysselsättning ökar även framöver. För de med anställning är det oftast
projekt och visstidsanställning som gäller. Efterfrågan på svensk design finns, men
det innebär inte nödvändigtvis att fler får anställning inom området.
Inredning
Det är få arbetstillfällen men det råder balans på arbetsmarknaden med en blandning
av eget företagande och visstidsanställningar. Arbetsmarknaden för
inredningsarkitekter/designer med nödvändiga kunskaper inom CAD ser bättre ut
enligt prognosen. Rekrytering sker oftast via spontanansökningar och headhunting
samt med hjälp av Arbetsförmedlingen.
Konjunkturen är hög förtillfället och det speglar sig i en viss efterfrågan inom
mäklarstyling/homestyling. Då det finns en viss konkurrens inom inredning mellan
arkitekten och designern är det viktigt att designern profilerar sig inom ett område.
Industridesign
Arbetsmarknaden ser olika ut över landet men som helhet i balans.
Industridesignerna fångas upp av arbetsgivare direkt från utbildningarna då företag
och utbildningsanordnare har ett bra samarbete. I takt med att efterfrågan på
industridesigner avtar något, ökar efterfrågan på kompetenser såsom servicedesign,
konstruktion och hållbar utveckling.
Utifrån kundförståelsen producerar servicedesignern tjänster som både motsvarar
och skapar efterfrågan. Detta betyder att man ska vara mer specialiserad på
människan (kundens beteende och behov). Målsättningen är att skräddarsy
tjänst/produkt till en specifik målgrupp därför behövs också kunskap inom
beteendevetenskap.
Industridesign blir i vissa fall mer teknisk det vill säga, det önskas kunskap inom
datorprogrammering, hållfasthetsberäkning samt tekniska instrument då
produkter/tjänster blir mer digitala. Inom flera branscher konkurrerar därför
industridesigner också med yrkesroller som till exempel ingenjörer.
Kunskap inom projektledning har blivit meriterande och detta är viktigt för att kunna
marknadsföra sig, sina produkter och tjänster.
Konst och Konsthantverk
Efterfrågan på konstnärer och konsthantverkare är fortsatt mycket låg. Tendensen är
att det är näst intill omöjligt att på heltid försörja sig. De som är verksamma är
övervägande egenföretagare. De flesta konstnärer hittar sin försörjning under längre
eller kortare perioder inom andra yrkesområden. Många kreatörer har intresse för
skapande skola/pedagogiska tjänster som ett komplement till sin egen verksamhet.
Konstnärer och konsthantverkare försörjer sig oftast via arbetsstipendier,
utställningsersättningar, försäljningar av verk.
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Gallerierna som länge varit huvudaktörer för marknadsföring och försäljning av
konst är själva mitt upp i en stor förändring. Några gallerier har fått lägga ner och
andra har en minskad efterfrågan samt minskat antal besök. De kommersiella
gallerierna har till viss del, trots detta lyckats med försäljning vid stora evenemang
som t.ex. Market. Gallerister väljer idag att i högre utsträckning finnas på nätet via
egna hemsidor, e-handel och på sociala media.
Efterfrågan på Offentliga gestaltningsuppdrag fortsätter, mycket tack vare 1 % regeln
som innebär att en procent avsätts för konstnärlig utsmyckning av ombyggnads- och
nyproduktionskostnaderna. För att bli aktuell för dessa uppdrag, kräver det kunskap
och vana av budgetering och god administrativ förmåga. Vid nya gestaltningar sker
en utlysning där yrkesverksamma konstnärer kan delta genom att anmäla sitt
intresse. Med hjälp av externa konstkonsulter sker sedan en urvalsprocess i flera steg
och instanser. Prognosen visar att det fortsatt kommer vara en efterfrågan på
konstnärliga tjänster även under 2019. Det finns ett glapp mellan konstnärerna och
uppdragen då det fattas kunskap för hur offentlig upphandling går till och hur
anbudsansökan ska göras.
Grafisk formgivning / Visuell kommunikation
Grafiska formgivare frilansar, arbetar i mindre företag eller ”in house” i större företag
eller verksamheter. Det är ett krav på webkunnighet inom yrket. Trenderna inom
grafisk formgivning är liksom inom många andra branscher under förändring. Det
finns en ökad efterfrågan på multikompetent personal som i allt större utsträckning
har kompetens i olika digitala verktyg.
Som grafisk formgivare räcker det inte enbart med kunskaper i vissa kreativa
program som t.ex. Adobe. Det efterfrågas allt mer kunskaper som sträcker sig utanför
designskapandet såsom strategi, UX (User experience), interaktion etc. Formgivare
inom ”tryckeriområdet” har det svårt och behöver ovan nämnda kompetenser för att
kunna vara kvar inom branschen.
Kompetens som efterfrågas är den kundorienterade servicen/tjänstdesignen och
interaktionsdesignen, design av främst digitala produkter. Rekryteringen inom
området sker främst via nätverken, kontakter inom branschen samt sociala medier.
Rekrytering sker också med hjälp av Arbetsförmedlingen.
Majoriteten av illustratörer/ animatörer jobbar på uppdrag och uppdragsgivarna
finns inom förlagsvärlden, tidningar, film mm. Dock ser vi att det finns ett glapp
mellan utbildningarna och arbetsgivare. Det finns många utbildade animatörer och
illustratörer. Arbetsgivare efterfrågar arbetskraft men det saknas främst kunskaper
inom digitala tekniken. Kunskaper inom interaktionsdesign är något som allt mer
efterfrågas av arbetsgivarna/uppdragsgivarna då det finns en marknad inom
utveckling och formgivning för digitala media.
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid den digitala portfolion. Vi ser ett ökat intresse för
dessa yrkesgrupper från spelbranschen.
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Det finns efterfrågan på webbutveckling, både front-end och back-end programmering,
app-utveckling, strategier för användandet av sociala medier osv. Många arbetsgivare har
dock inte krav på spetskompetenser inom detta, men önskar grundläggande kunskaper
som går att bygga vidare på för att företagen skall kunna hänga med i den digitala
utvecklingen. Vi kan även se att Content Manager är ett yrke som växer eftersom
information från reklam, nyheter och sociala medier ökar. Detta betyder att arbetsgivare
efterfrågar analytiskt och digital strategi inom grafisk formgivning.

Gig-ekonomi är inget nytt fenomen inom hela Bild- och Formområdet då den har
präglats under många år av eget företagande och osäkra/ojämna
uppdrag/anställningar. Uppdragen som ofta är i projektform är kortare.
Konstnärerna är idag i allt högre grad s.k. kombinatörer som rör sig i ett gränsland
mellan att vara arbetstagare, uppdragstagare och egenföretagare, anställningar
ersätts av tillfälliga gig.

4.5

Film

Fiktion- (drama-, lång- och kortfilm, serier) och Dokumentärfilm
Film är idag så gott som alltid samproduktioner och ofta är Svenska Filminstitutet en
del av produktionens finansiering.
Åren 2017-2018 var på många sätt framgångsrika år för svensk film, både i nationellt
och internationellt hänseende. Men trots detta, är det stora problemet främst av
ekonomisk natur. Produktionsbolagen väntar in i det längsta med att fatta beslut om
kommande produktioner beroende på att de sällan kan komma igång med
produktioner innan beställning är klar. Detta innebär att verksamheten ofta
avstannar i avvaktan på beslut. Effekten av detta gör att många går utan arbete i
väntan på uppdrag. De snabba kasten har blivit vanligare inom branschen och under
2019 ses en allt högre produktionstakt, då fler projekt startar samtidigt.
Flertalet produktionsbolag i Sverige är Stockholmsbaserade. Trots detta förläggs
många filmproduktioner till regioner utanför huvudstaden tack vare de regionala
filminstitutionerna. Produktionsbolagen fokuserar alltmer på episodserier, vilket
leder till att fler filmarbetare får jobb under en längre period. Det upplevs vara svårt
att attrahera kompetenta team då anställningsförhållandena är osäkra. Många
funktioner tillsätts av frilansare och/eller funktioner som anställs i tidsbegränsade
produktioner. Det är dock svårt att rekrytera platschefer, produktionsledare, First
Asistant Director(FAD), skriptor och till tekniska funktioner samt andra assisterande
tjänster såsom runners m.fl. Villkoren som erbjuds är inte de bästa och kunskapen
om att det finns jobb (om än rätt krävande arbete och tillfälliga) är låg.
Arbetsförmedlingen Kultur Media är även inblandade i rekryteringen av icke
etablerad personal för assisterande tjänster.
Trots att det är stor brist på övriga ovan nämnda funktioner, så produceras flertalet
filmer som initieras.
Det går bra för Svensk film över lag. Konsekvensen av detta borde vara att
filmarbetarna som helhet skulle kunna få bättre arbetsförhållanden, men då
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osäkerheten är fortsatt stor och marknaden är styrd av en osäker
projektfinansiering är rekryteringarna ibland svårlösta.
De som har möjlighet att konkurrera om arbetstillfällena är huvudsakligen etablerade
filmarbetare i A-funktioner med stor yrkeserfarenhet och som har ett brett nätverk.
Dessa funktioner är också efterfrågade inom reklambranschen och i
corporatefilm/företagsfilm som har andra anställningsförhållanden.
Det faktum att antalet visningsfönster har ökat borde bidra till bättre ekonomiska
förutsättningar för filmproduktion, men då rättigheterna att visa film inte har ökat i
samma takt, gör det sammantaget fortsatt problematiskt att producera film.
Serieproduktion för tv, och för streaming tjänster ökar. Utländska och svenska
streamingtjänster har förutspått att femtio nya serier skall produceras i Norden inom
fem år.
Dokumentärfilmen har en stark ställning i Sverige sedan decennier och kan numera
ofta ses även på bio. Dokumentärfilmen är idag så gott som uteslutande
samproduktioner och i de flesta är Svenska Filminstitutet en del av produktionens
finansiering.

4.6

Spaning Dataspelsbranschen

Vissa yrken inom dataspelsbranschen tillhör Arbetsförmedlingen Kultur Media. De
renodlade dataspelsutbildningarna räknas fortfarande till tekniska yrken och ingår
inte.
Inom dataspelsbranschen råder det brist på alla yrkeskategorier. Det finns oerhört
detaljerad indelning på yrken som Arbetsförmedlingen Kultur Media inte täcker.
Många som går utbildningar anställs direkt och hinner inte läsa färdigt sin
utbildning. Att ha en högskoleutbildning är inte avgörande för att få uppdrag utan
arbetsgivaren tittar på portfolion. Mycket rekrytering sker utanför Sverige.
Det finns många olika digitala plattformar för portfolion och för jobbannonser.
Dataspelsbranschen jobbar aktivt för att fånga in ungdomar för vidareutbildning eller
deltagande i olika ”gamejams” men det räcker ändå inte för att tillfredsställa
arbetsgivarnas behov. Branschen har nu fokus på genusperspektivet och försöker ta
in kvinnor för lite jämnare indelning.
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5

Utbudet av arbetskraft

5.1

Kultur- och mediebranscherna sysselsätter 80 000

Företagen inom kultur och media-branscherna sysselsätter cirka 80 000 personer.
Det motsvarar ungefär 2 procent av sysselsättningen på hela arbetsmarknaden.
Kultur- och medieområdet inrymmer flera branscher och alla slags yrken, inte bara
kultur- och medieyrken utan även andra yrken såsom butikspersonal, säljare, ITpersonal, ekonomer samt service- och underhållsyrken. Antalet sysselsatta som
renodlat arbetar inom yrken inom kultur och media är lägre och uppgår till grovt
räknat 60 000 personer. Större del av dessa yrkesarbetar inom ord och media.

Yrken med viss brist

Överskottsyrken

Belysningsmästare / Ljussättare
Filmproduktionsledare
Inspelningsledare
Kyrkomusiker
Maskörer
Projektledare teknik (ljus, ljud, bild etc.)
Perukmakare
Scenmästare
Scentekniker
Teaterproducenter

Bildkonstnärer
Dansare
Fotografer
Formgivare
Musiker, klassisk musik
Musikalartister
Skulptörer
Skådespelare
Sångare, klassisk musik
Textilkonstnärer

Källa: Arbetsförmedlingens yrkesprognos

5.2

Tillgång på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft har ökat under 2018 och jobbmöjligheterna kommer att
förbättras framöver. Det beräknas bli fortsatt små rekryteringsproblem av de stora
konstnärliga yrkesgrupperna som musiker, skådespelare och fotografer.
Av samtliga arbetsgivare är det 23 procent som angett att de upplevt brist på
arbetskraft det senaste halvåret. Bristen ligger därmed lite lägre än förra året. Det är
dock väldigt få lediga platser som omfattas av brist.
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6

Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

I kommande avsnitt används begreppet inskrivna arbetslösa som samlingsnamn för
gruppen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Samtliga
inskrivna är ett begrepp för alla de arbetssökande som står inskrivna på
arbetsförmedlingen. Detta oavsett om de är arbetslösa eller t.ex. har jobb och är
ombytessökande.

Tabell 3: Antal inskrivna arbetslösa samt förändring
Förändring jämfört med
motsvarande kvartal 2017

Kvartal 4 2018

2017 kvartal 4
2018 kvartal 4
2019 kvartal 4

2 530

-10%

2 300

-9%

2 100

-9%

Källa: Arbetsförmedlingen

6.1

Arbetslöshetens utveckling

Arbetslösheten minskar
Arbetslösheten fortsätter att minska inom Arbetsförmedlingen Kultur Media. Antalet
inskrivna arbetssökande uppgick i november 2018 till cirka 7 200 personer vilket är
en minskning med cirka 2 000 jämfört med november året innan. Av minskningen
står de ombytessökande för omkring 60 procent eller knappt 1 300 personer. När den
övriga arbetsmarknaden är mycket god, finns möjligheten att fler kulturarbetare tar
chansen till ett fast jobb och tryggare försörjning utanför kultursektorn. Detta
hindrar dock inte att man fortfarande får stå anmäld som ombytessökande på
Arbetsförmedlingen. Den starka arbetsmarknaden har gjort att betydligt färre väljer
att finnas kvar i sökanderegister och därmed vara aktuell för matchning. Av samtliga
inskrivna arbetssökande uppgick andelen ombytessökande i november till 28 procent
eller till cirka 2 000 personer, vilket fortfarande är en betydande del. De inskrivna
arbetslösa uppgick till cirka 2 200 i november 2018 vilket är omkring 200 lägre
jämfört med samma månad 2017.
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Diagram 3: Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
Kultur Media, fördelat på kön. Januari 2008 – oktober 2018
Inskrivna arbetslösa totalt

därav kvinnor

därav män

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Säsongsrensade data, trendvärden
Källa: Arbetsförmedlingen

Den minskande arbetslösheten kan även bero på hur många som söker sig till
kulturarbetsmarknaden. Nu när inflödet minskar medför det att färre söker sig till
Arbetsförmedlingen och som registrerar sig som arbetslösa.
Andel jobb som utförs i någon form av frilans och/eller uppdragarbete har ökat under
en längre tid. Det är dock inte självklart att arbetssökande får eller kan stå som
arbetslös samtidigt som man har F(A)-skatt eller någon form av faktureringstjänst.
Orsaken beror på både regler hos Arbetsförmedlingen och respektive A-kassa. Här
minskar både andelen som registreras som ombytessökande och arbetslösheten.
Detta får ses som de största orsakerna till att arbetslösheten för kulturarbetare
minskat den senaste tiden. Denna utveckling lär även fortsätta framöver.
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Antalet nyinskrivna vid Af Kultur Media
Antalet nyinskrivna arbetslösa inom Arbetsförmedlingen Kultur Media har sedan i
början på 2017 ökat. Dock är trenden inte lika kraftig under 2018 som under 2017, se
diagram 4

Diagram 4: Antal nyinskrivna arbetslösa per månad på
Arbetsförmedlingen Kultur Media. Januari 2008 – oktober 2018
Nyinskrivna totalt

därav kvinnor

därav män

300
250
200
150
100
50
0

Säsongsrensade data, trendvärden
Källa: Arbetsförmedlingen

Det svåraste med att bedöma framtida arbetslöshet för en branschförmedling som
Arbetsförmedlingen Kultur Media är att beräkna storleken på överströmningen av
arbetssökande till och från jobb utanför kultur och media. Det finns alltid ett flöde av
personer som lämnar kultur- och mediearbetskraften och tar jobb i andra branscher.
Men de finns ingen automatik i att de samtidigt lämnar Arbetsförmedlingen som
arbetssökande. Önskan finns självklart i många fall att åter jobba i branschen om
tillfälle ges. Därför sker det också ett konstant flöde av arbetslösa till ombytessökande
vilket innebär att vederbörande fortfarande är registrerad som arbetssökande men
inte som arbetslös.
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7

Andelen inskrivna arbetslösa med svag
konkurrensförmåga ökar

Arbetsförmedlingen har ett bredare ansvar för grupper av arbetslösa som av olika
skäl står betydligt längre från arbetsmarknaden. En stor del av dessa personer möter
en allt hårdare konkurrens om jobben. Dessa hamnar oftast långt bak i
arbetslöshetskön, vilket medför ökad risk för allt längre tider utan arbete. För dessa
är arbetsmarknadspolitiska program ett viktigt redskap på vägen ut i arbete och för
att undvika långa tider i arbetslöshet samt utslagning från arbetslivet. Andelen som
saknar arbete och som samtidigt står långt från arbetsmarknaden inom
Arbetsförmedlingen Kultur Media utgör 41 procent av de inskrivna arbetslösa.
Antalsmässigt har dessa grupper legat relativt konstant på knappt 1 000 personer.
Detta samtidigt som arbetslösheten för övriga sökande minskat under motsvarande
tid. Det gör att andelen för dessa grupper har ökat de senaste åren. Skillnaden beror
till största delen av att övriga grupper gynnas mera av den bättre arbetsmarknaden
och denna utveckling väntas fortsätta.

Diagram 5. Inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga
och övriga inskrivna arbetslösa inom Kultur Media. Januari
2008 – oktober 2018 (ej dubbelräkning mellan grupperna)
Arbetslösa med svag konkurrensförmåga
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Säsongsrensade data, trendvärden
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa med svag konkurrensförmåga: Förgymnasialt utbildade, äldre 55- år,
utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsnedsättning.
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8

Bilagor

8.1

Bilaga 1 Metod och urval

Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken
infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär.
Sedan dess har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget
och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens
arbete med vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens
kärnuppgift som är att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov.
Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av
verksamheten på såväl lokal som central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med
Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och påverka externa aktörer.
Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren
inhämtas genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till
detta arbetssätt är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa
följdfrågor, bland annat för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte
och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på
varor och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal
anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får
de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om
eventuell övertalighet. Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS
2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen
juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till
prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock
även med hjälp av annan statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar
utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval
av arbetsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För
arbetsställen med fler än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning.
[3]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4]
och region. Samma urval används normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det
byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till SCB:s Samu-system.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket
gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen för
Arbetsförmedlingen Kultur Media ingick 405 arbetsställen inom det privata
näringslivet och svarsfrekvensen blev 88 procent. Det sker även intervjuer med
representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga kommuner och
landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen
ingick även 61 offentliga arbetsgivare i urvalet och svarsfrekvensen uppgick till 97
procent.

[4]

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.

26

8.2

Bilaga 2 Definitioner

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur
efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn
bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras
för det privata näringslivet

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den
andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer
att öka minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att
minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med
aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges
officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska
centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
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Arbetsförmedlingen 2018–12-19.

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Kultur och Media
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna på ett och fem års sikt för nära
200 yrken. Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av
arbetsmarknaden.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i december 2019.
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