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Arbetsmarknadsutsikterna i korthet
Fortsatt stark arbetsmarknad
Åren 2016-2018 bedöms svensk arbetsmarknad att utvecklas fortsatt starkt, även om styrkan i förbättringen kommer att avta under loppet av perioden. För 2016 beräknas
sysselsättningen öka med 74 000 personer. Under 2017 och 2018 blir ökningarna något
svagare, 55 000 respektive 46 000 personer per år. Två av tre jobb kommer att gå till utrikes födda.
Parallellt med detta sjunker arbetslösheten till 7,0 procent 2016 för att sedan minska ytterligare något, till 6,8 procent, under 2017. Påföljande år vänder dock utvecklingen då
arbetslösheten ökar svagt och når nivån 6,9 procent.
Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter minska under 2016 men trenden bryts redan 2017
då antalet åter börjar öka. Utvecklingen bedöms fortgå även under 2018. Totalt väntas antalet inskrivna arbetslösa öka med 15 000 personer under prognosåren 2017 och 2018 i
jämförelse med 2016. Utvecklingen förklaras främst av ett fortsatt stort inflöde av nyanlända arbetssökande, främst till etableringsuppdraget.

Utmaningar
Mot bakgrund av arbetslöshetens sammansättning är utmaningen att säkerställa en effektiv matchning på arbetsmarknaden. Inflödet av nyanlända med kort utbildning fortsätter
att öka, vilket riskerar att leda till ett ökat antal inskrivna arbetslösa med långa tider utan
arbete. En växande andel av de inskrivna arbetslösa saknar således gymnasieutbildning och
denna grupp är till liten del matchningsbara, eftersom huvuddelen av jobben kräver längre
utbildning. Därmed krävs investeringar i utbildning för att förbättra möjligheterna för
dessa personer att etablera sig. Detta ställer krav på fler politikområden än enbart arbetsmarknadspolitiken.
Samtidigt som många av de arbetslösa har svårt att hitta ett jobb bedöms bristen på arbetskraft att fortsätta öka tydligt under prognosperioden och matchningsläget kommer därmed
försvåras åren 2017 och 2018. En allt knappare tillgång på arbetskraft inom växande yrken
innebär att det blir svårare att tillsätta lediga platser. Detta kommer att bromsa sysselsättningsutvecklingen inom delar av arbetsmarknaden. Därmed är det en nyckelfaktor för
arbetskraftsförsörjningen att ta tillvara de nyanländas kompetens.
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Sammanfattning
Fortsatt dämpad global tillväxt
Världsekonomin fortsätter att växa i svag takt, trots ett mycket omfattande stöd från världens centralbanker. Vi bedömer att vår prognosperiod – som sträcker sig över åren 20162018 – kommer att präglas av en fortsatt dämpad men successivt något ökad global tillväxt.
Vår bedömning att den globala ekonomin växer med 2,9 procent i år, 3,1 procent 2017 och
3,3 procent 2018. Därmed väntas den globala ekonomin fortsätta att växa i samma dämpade takt som under de fyra senaste åren.
I såväl Europa som i USA har osäkerheten på det politiska planet ökat sedan i våras vilket
bidrar till att hålla tillbaka tillväxten globalt. I euroområdet räknar vi med en fortsatt svag
tillväxt på omkring 1,5 procent under både 2017 och 2018. Den amerikanska ekonomin
väntas samtidigt växa med 2,3 respektive 2,0 procent. Därtill fortsätter nedväxlingen i Kina
vilket också bidrar till en dämpad utveckling i världsekonomin.

Nedväxling i den svenska tillväxten
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar på en fortsatt tydligt utbredd optimism hos
arbetsgivarna. Stämningsläget fortsätter att vara starkare än normalt – nivån hösten 2016
är den högsta sedan våren 2011. Det goda stämningsläget pekar därmed mot en fortsatt
relativt god utveckling för konjunkturen.
Under prognosperioden väntar vi oss dock en successiv dämpning av aktiviteten i ekonomin, vilket delvis är en följd av den fortsatt dämpade globala utvecklingen som håller
tillbaka utvecklingen för svensk export. Den privata och offentliga konsumtionen kommer
därmed även fortsättningsvis att vara drivkrafter bakom tillväxten. Mycket talar därtill för
att investeringskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt, inte minst genom en fortsatt
god byggkonjunktur. Vi räknar med ett relativt starkt avslut på 2016 och en stark inledning
på nästa år följt av en gradvis nedväxling av tillväxten under vår prognoshorisont. Höstens
prognos är att BNP stiger med 3,3 procent i år följt av 2,9 procent under 2017 respektive
2,1 procent 2018.

Jobbtillväxten mattas av under prognosperioden
Efterfrågan på arbetskraft har varit fortsatt stark under 2016 och antalet sysselsatta har
ökat i hög takt, särskilt under inledningen av året. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning pekar mot en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft under 2017 och 2018. Antalet
sysselsatta fortsätter att öka, men styrkan i ökningen avtar under loppet av prognosperioden. En svagare konjunkturutveckling tillsammans med den ökande och allt mer
utbredda bristen på kvalificerad arbetskraft bidrar till att sysselsättningsökningen hålls tillbaka något. Detta sker redan under 2017 och men framför allt under 2018.
För 2016 beräknas sysselsättningen öka med 74 000 personer, vilket innebär en ökning på
1,6 procent. För åren 2017 och 2018 bedöms antalet sysselsatta öka med 55 000 respektive
46 000 personer, motsvarande 1,2 och 1,0 procent per år.
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Sysselsättningsökningarna kommer till största del att ske bland utrikes födda, till vilka två
av tre jobb väntas gå. Sammantaget förblir också de regionala skillnaderna stora. Jobben
blir fler i hela landet men det är framförallt i storstadslänen som de nya jobben växer fram.

Privat och offentlig tjänstesektor fortsätter att växa
Den privata tjänstesektorn fortsätter att utvecklas starkt. Förväntningsläget bland företagen är fortsatt högt, även om det mattats av något sedan våren 2016. En god ökning av
hushållens konsumtion ger positiva effekter framför allt i de delbranscher som är knutna
till den privata konsumtionen. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen inom privat tjänstesektor ökar med 37 000 under 2016. Påföljande år bedöms ökningstakten mattas
av något då sysselsättningen ökar med 32 000.
Även inom den offentliga tjänstesektorn är tillväxten av nya jobb fortsatt stark. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta inom området ökar med 34 000 respektive
28 000 personer under 2016 och 2017. Inom offentliga verksamheter är bristen på arbetskraft redan i dagsläget mycket utbredd och vissa arbetsgivare har svårt att expandera på
grund av svårigheter med att hitta utbildad och erfaren personal. Denna utveckling blir
alltmer framträdande under prognosperioden. Detta gäller såväl inom vården och omsorgen som alla delar av utbildningsområdet.
För åren 2016 och 2017 väntas industrisysselsättningen att minska, med 6 000 respektive
9 000 personer. Bakom bedömningen ligger bland annat fortsatta rationaliseringar inom
sektorn. Dessutom finns få tecken på någon tydlig förbättring av exporten under prognosperioden, vilket är avgörande för svensk industris utveckling.
Byggkonjunkturen är fortsatt mycket stark. Bostadsbyggandet ligger på rekordnivåer, men
behoven av bostäder är fortsatt ännu större. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för
byggverksamheten har också stigit tydligt sedan i våras och nivån är nu den högsta sedan
hösten 2006. Dessutom är anställningsplanerna fortsatt expansiva. Under 2016 och 2017
bedöms sysselsättningen öka med 13 000 respektive 6 000 personer. Samtidigt utgör bristen på arbetskraft är ett allt större problem för arbetsgivarna.

Små förändringar av arbetslösheten
Arbetslösheten har visat en tydlig nedgång sedan fjolåret. Under 2016 minskar arbetslösheten till 7,0 procent för att under 2017 minska ytterligare, till 6,8 procent. Året därefter
vänder utvecklingen och arbetslösheten stiger något och når nivån 6,9 procent. Att arbetslösheten ökar under 2018 beror på ett starkare arbetskraftstillskott till grupper som initialt
står längre ifrån arbetsmarknaden och på att jobbtillväxten försvagas under kommande år.
Bland inrikes födda har arbetslösheten sjunkit till en så låg nivå att de lediga arbetskraftsresurserna i denna grupp måste betraktas som små. Även bland utrikes födda minskar
arbetslösheten, men i en något svagare takt än för inrikes födda. Därmed är arbetslöshetsnivån alltjämt betydligt högre bland utrikes än inrikes födda – tredje kvartalet 2016 var den
15 procent, att jämföra med 4 procent bland inrikes födda.
Trots att den sammanvägda bedömningen är att arbetsmarknaden fortsätter att stärkas för
utrikes födda, kommer ändå arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda fortsätta
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att öka under prognosperioden. Detta hänger samman med att antalet utrikes födda fortsätter att öka i arbetskraften medan antalet inrikes födda minskar.

Antalet inskrivna arbetslösa ökar under prognosperioden
Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har fortsatt att minska under 2016
men redan 2017 väntas denna trend brytas då antalet ökar med 7 000 till 370 000. Under
2018 ökar antalet inskrivna arbetslösa ytterligare, med 8 000 till 378 000.
Utvecklingen förklaras främst av ett fortsatt stort inflöde av nyanlända arbetssökande till
etableringsuppdraget. Det stora inflödet av nyanlända innebär att andelen utrikes födda av
de inskrivna arbetslösa ökar från 50 procent till närmare 60 procent mot slutet av prognosperioden.
De regionala skillnaderna i andelen inskrivna arbetslösa är fortsatt stora, men arbetslösheten stiger i de allra flesta län under prognosperioden. Arbetslösheten bedöms således
även fortsättningsvis vara högst i Gävleborgs, Södermanlands, Skåne och Blekinge län.

Tre utmaningar under 2017 och 2018
En välfungerade matchning på arbetsmarknaden är central för att upprätthålla en god
sysselsättningsutveckling. Under prognosperioden blir tillgången på arbetskraft allt
mindre inom växande yrken, vilket innebär att det blir allt svårare att tillsätta lediga platser. Detta kommer i ökande grad att försvåra matchningsläget under 2017 och 2018.
Under prognosåren fortsätter antalet inskrivna arbetslösa som har en stark ställning på
arbetsmarknaden att minska. Samtidigt stiger antalet arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därmed förskjuts sammansättningen av arbetslösheten ytterligare mot en
ökad obalans mellan utbud och efterfrågan. I dagsläget saknar omkring en tredjedel, motsvarande 120 000, av de inskrivna arbetslösa fullständig gymnasieutbildning – en andel
som kommer att stiga ytterligare kommande år. Av de som saknar gymnasieutbildning har
dessutom hälften en utbildning kortare än nioårig grundskola.
Inflödet av nyanlända kommer att öka tydligt under 2017. En betydande andel av dessa
saknar gymnasieutbildning och är till mycket liten del matchningsbara. Detta riskerar att
leda till ett ökat antal inskrivna arbetslösa som går långa tider utan arbete.
Utbildningsstrukturen bland de arbetslösa fortsätter därmed att uppvisa stora – och
ökande – skillnader gentemot de utbildningskrav som ställs vid anställningar. Utvecklingen ställer stora krav på en effektiv arbetsmarknadspolitik men också tydliga krav på
andra politikområden såsom utbildnings- och näringspolitiken.
Arbetsförmedlingen står därmed inför tre utmaningar de närmaste åren:




Matchningen – både yrkesmässigt och regionalt
Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
Hålla tillbaka långtidsarbetslösheten
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Små möjligheter att matcha personer utan gymnasieutbildning till jobb
Att förstärka de arbetslösas position på arbetsmarknaden blir synnerligen viktigt för att
förbättra tillgången på arbetskraft de närmaste åren. Omställningen och rörligheten på arbetsmarknaden behöver vara hög, vilket innebär att det är viktigt med aktiva insatser
riktade mot arbetslösa som inte fullt ut är matchningsbara. Arbetsförmedlingen måste använda de arbetsmarknadspolitiska programmen på ett effektivt och selektivt sätt för att öka
tillgången på efterfrågad arbetskraft under en god konjunktur.
Arbetsförmedlingen har mycket små möjligheter att matcha arbetslösa som saknar gymnasieutbildning mot en arbetsmarknad där huvuddelen av jobben kräver en längre
utbildning. De tilltagande strukturella problemen på arbetsmarknaden innebär sannolikt
att matchningseffektiviteten kommer att försvagas under prognosperioden. För att förbättra matchningseffektiviteten på längre sikt är det därför avgörande att
Arbetsförmedlingen fortsätter att utveckla arbetet med att rusta arbetssökande för att möta
arbetsmarknadens behov. Matchning till jobb genom utbildning är centralt för att lyckas
med detta.

Bristen på arbetskraft blir allt mer utbredd
Bristtalen inom det privata näringslivet bedömdes enligt Arbetsförmedlingens tidigare prognos passera 30 procent under loppet av 2016, vilket också har skett. De ökade bristtalen
väntas inom vissa branscher leda till längre rekryteringstider och ökade svårigheter för arbetsgivarna att utöka sina personalstyrkor.
Inom den offentliga sektorn har bristen på arbetskraft varit hög under mycket lång tid och
dessutom ökat tydligt de två senaste åren. Bristen på utbildad arbetskraft är störst inom
landstingen där den legat på en hög nivå under flera års tid. Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft påtagligt i kommunerna – sedan slutet på 2013 har den stigit från 40 till
70 procent. Bristen är mycket omfattande inom barnomsorgen, skolan samt inom vården
och omsorgen.
Bristen på utbildad arbetskraft kommer bli allt mer utbredd inom allt fler yrken och matchningsläget blir mycket besvärligt på både kort och lång sikt. Underskottet av utbildade
kommer dessutom att hålla tillbaka ökningen av sysselsättningen inom stora delar av arbetsmarknaden under flera år framöver. Inom följande yrkesområden väntas bristen öka
ytterligare:


Yrken inom hälso- och sjukvård



Läraryrken



Yrken inom teknik och IT



Yrken inom bygg- och anläggningsarbete



Kvalificerade yrken inom industrin



Några yrken inom tjänster och service
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Valda indikatorer
Procentuell förändring

Prognos

2015

2016

2017

2018

BNP, till marknadspris

4,1

3,3

2,9

2,1

BNP, kalenderkorrigerat

3,9

3,0

3,2

2,2

Arbetade timmar, kalenderkorrigerat

1,0

2,0

1,2

0,8

Produktivitetstillväxt

2,9

1,0

2,0

1,4

KPIF, inflation, årsgenomsnitt

0,9

1,4

1,5

1,8

Hushållens reala disp. inkomster 1

2,6

2,9

2,1

1,8

Privat konsumtion

2,7

2,2

2,8

2,4

16,3

16,6

16,4

16,2

Sparkvot, inkl. avtalspension

2

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen
12

Nyckeltal3
Tusental/procent
Utfall

Förändring, tusental/procentenheter

Prognos

Utfall

Prognos

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Arbetskraft (16-64 år)

5 028

5 078

5 128

5 186

40

51

50

58

Sysselsatta (16-64 år)

4 651

4 725

4 780

4 826

43

74

55

46

377

353

348

360

-3

-24

-5

12

7,5

7,0

6,8

6,9

-0,1

-0,5

-0,2

0,2

Relativa arbetskraftstal (16-64 år)

82,9

83,1

83,1

82,9

0,4

0,2

0,0

-0,2

Sysselsättningsgrad (16-64 år)

76,7

77,3

77,5

77,2

0,5

0,6

0,1

-0,3

371

363

370

378

-25

-8

7

8

191

188

197

197

-10

-3

9

0

4 837

4 922

4 987

5 046

67

85

65

59

386

362

356

368

0

-24

-6

12

7,4

6,9

6,7

6,8

-0,1

-0,5

-0,2

0,1

Arbetslösa (16-64 år)
Arbetslöshet (16-64 år)

Inskrivna arbetslösa (16-64 år)

4

Arbetsmarknadspolitiska program (16-64 år) 5
Sysselsatta (15-74 år)
Arbetslösa (15-74 år)
Arbetslöshet (15-74 år)

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen45

Avser hushåll och deras icke vinstdrivande organisationer.
Procent av disponibel inkomst.
3 Summeringarna stämmer inte alltid på grund av avrundningar.
4 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.
5 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. I arbetsmarknadspolitiska program ingår, förutom program med aktivitetsstöd, även arbetsmarknadspolitiska program för arbete – det vill säga lönestöd exklusive stöd till funktionsnedsatta. Nystartsjobb ingår inte heller.
1

2
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Internationell översikt
Världsekonomin fortsätter att växa i svag takt. Trots fortsatt mycket omfattande stöd
från världens centralbanker har tillväxten svårt att lyfta. Den globala handeln har dessutom fallit tillbaka tydligt, främst på grund av en svag global efterfrågan. Därtill har
osäkerheten om den politiska utvecklingen i världen ökat. Mycket talar dock för att den
amerikanska ekonomin kommer att växa i något snabbare takt framöver medan aktiviteten i euroområdet fortsätter att vara dämpad. Inbromsningen i den kinesiska ekonomin
fortsätter i enighet med regeringens ambitioner. Efter att ha förbättrats under lång tid
har den amerikanska arbetsmarknaden bromsat in tillfälligt. I euroområdet minskar inte
heller längre arbetslösheten i samma takt som tidigare.

Fortsatt dämpad global tillväxt
Trots fortsatt mycket omfattande penningpolitiska stimulanser har den globala tillväxten
under de senaste åren visat sig ha svårt att lyfta. Vi bedömer att vår prognosperiod – som
avser åren 2016-2018 – kommer att präglas av en fortsatt dämpad global tillväxt. Ett tecken
i tiden är att den globala handeln har fallit tillbaka tydligt, vilket i huvudsak beror på en
svag global efterfrågan. Vi räknar ändå med en successivt något ökad global tillväxt under
prognosperioden.
Osäkerheten på det politiska planet har fortsatt att öka. Under 2016 har Storbritannien
röstat för ett utträde ur EU. Samtidigt väcker utslaget i det amerikanska valet ett antal frågor om de långsiktiga förutsättningarna för frihandeln. Under 2017 och 2018 väntar
dessutom val i flera av Europas större länder. Att den politiska osäkerheten har ökat håller
tillbaka tillväxten i världen. Efter att ha ökat med relativt svaga 3,1 procent 2015 bedömer
vi att den globala ekonomin växer med 2,9 procent i år, 3,1 procent 2017 och 3,3 procent
2018. I och med detta väntas den globala ekonomin fortsätta växa i det närmaste i samma
dämpade takt som under de fyra senaste åren.
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Svag inledning på året i USA
Efter en svag inledning på året har tillväxten i den amerikanska ekonomin åter fått upp
farten. Den privata konsumtionen är alltjämt motorn och för det tredje kvartalet i år gav
den ett mycket viktigt bidrag till tillväxten. Till detta kom även ett oväntat tydligt, och sannolikt delvis tillfälligt, tillskott från exporten samt ett visst bidrag både från investeringarna
och den offentliga konsumtionen.

Den dämpade globala efterfrågan har fortsatt att hålla tillbaka optimismen hos de amerikanska tillverkningsföretagen, även om bilden har ljusnat något sedan början av året.
Samtidigt fortsätter framtidstron att vara utbredd bland både tjänsteföretag och hushåll i
USA. Bland hushållen har optimismen stärkts under de senaste månaderna. Detta borgar
för att tillväxten kommer att fortsätta utvecklas i något bättre fart framöver än vad som var
fallet under första halvåret i år. Den privata konsumtionen kommer därmed att fortsätta
vara den främsta drivkraften i den amerikanska ekonomin. Även om byggandet drabbades
av ett bakslag under hösten talar statistik över nya byggtillstånd för att byggaktiviteten åter
ökar framöver. Successivt bör således även investeringstakten i ekonomin stiga. En något
ökande global efterfrågan bör dessutom gynna exporten. En allt högre inhemsk efterfrågan
innebär samtidigt en tydligt ökad import, vilket innebär att nettoexporten kommer att hålla
tillbaka tillväxten i den amerikanska ekonomin.
Även om osäkerheten om den tillträdande amerikanska administrationens planerade politik är relativt stor, överväger signalerna om en mer expansiv finanspolitik med både ökade
offentliga investeringar och sänkta skatter. Detta skulle i så fall innebära att tillväxten får
ökad draghjälp under vår prognosperiod. Den svaga inledningen på detta år innebär emellertid att tillväxten ökar med beskedliga 1,9 procent i år att jämföra med 2,6 procent under
2015. Under 2017 växer ekonomin med 2,3 procent. Därefter bromsar tillväxten in något
under 2018 och ökar då med 2,0 procent jämfört med året innan.
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Tillfällig inbromsning på den amerikanska arbetsmarknaden
Efter en lång period med en stark utveckling på den amerikanska arbetsmarknaden har den
nu tydligt bromsat in. Arbetslösheten har stabiliserat sig runt den nuvarande nivån – i oktober 2016 uppgick arbetslösheten till 4,9 procent – och sysselsättningsgraden ökar inte
längre. Sedan hösten 2009 – när arbetslösheten var som högst efter finanskrisen – har
dock arbetslösheten halverats. Detta innebär även att arbetslösheten under det senaste året
har befunnit sig mycket nära den jämviktsnivå som beräknats av OECD. Inbromsningen av
arbetslösheten är mycket bred och avser både kvinnor och män samt alla åldrar och utbildningsnivåer. Också den tidigare så kraftiga nedgången av antalet långtidsarbetslösa samt
de genomsnittliga arbetslöshetsperioderna har stannat upp tydligt.6
Även om tillväxten av nya jobb i den amerikanska ekonomin fortsatt har varit relativt god
även under 2016 har inte sysselsättningsutvecklingen hållit jämna steg med den starka befolkningstillväxten. I och med detta har även sysselsättningsgraden bromsat in tydligt
under året. Detsamma gäller deltagandet i arbetskraften. Som andel av befolkningen har
den amerikanska sysselsättningen sammantaget ändå stigit något sedan det kraftiga fallet
under 2008 och 2009. Såväl arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden understiger dock fortfarande påtagligt de nivåer som noterades före finanskrisen. Under året har
sysselsättningen fortsatt att stiga i god fart inom den, för den amerikanska arbetsmarknaden så viktiga, privata tjänstesektorn. Även inom byggområdet samt inom den offentliga
sektorn har det tillkommit jobb. Däremot fortsätter jobben inom de varuproducerande sektorerna att minska stadigt.7

Sammantaget talar allt för att den amerikanska arbetsmarknaden åter börjar förstärkas
under 2017 och 2018. Den ökande ekonomiska aktiviteten kommer att leda till ökad efterfrågan på arbetskraft. Inköpscheferna inom tjänstesektorn fortsätter dessutom att
signalera förväntningar om ökad sysselsättning. Arbetsgivarna tycks också kunna fortsätta

6
7

Alla jämförelser av arbetslöshet och sysselsättning avser säsongrensade värden.
Avser arbetskraft, sysselsättning och befolkning 16 år och äldre.
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rekrytera utan några större problem. Under vår prognosperiod väntar vi oss således en något ökad sysselsättningsgrad, men även ett något ökat arbetskraftsdeltagande. Det gör
samtidigt att arbetslösheten inte väntas sjunka mer än ytterst lite. En stor utmaning på den
amerikanska arbetsmarknaden är att få till stånd en snabbare ökning av utbudet av arbetskraft.

Den amerikanska centralbanken höjer åter styrräntan
Under hösten har den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) skickat allt tydligare signaler att man står beredd att lätta på de penningpolitiska stimulanserna i närtid.
Parallellt har även marknadens förväntningar på en nära förestående höjning av styrräntan
ökat påtagligt. Inflationen i den amerikanska ekonomin har ökat något sedan årsskiftet
men understiger fortfarande bankens målnivå på 2 procent. Inflationstakten hålls dock
fortfarande tillbaka av tidigare fall i energipriserna, en effekt som successivt kommer att
klinga av i takt med att oljepriset stiger. Efter att ha avvaktat i ett års tid väntar vi oss därför
att FED höjer styrräntan redan nu i december. Vi räknar sedan med att banken höjer räntan
i långsam takt under både 2017 och 2018. Att banken går relativt sakta fram innebär att
den amerikanska penningpolitiken kommer att verka stimulerande för tillväxten under ytterligare en tid framöver.

Fortsatt omställning i Kina
I Kina fortgår processen att skapa en bredare bas för tillväxten. Det är regeringens uttalade
vilja att göra ekonomin mindre exportberoende och skapa förutsättningar för en högre inhemsk konsumtion av både varor och tjänster för att på så sätt säkra ekonomins
möjligheter att växa även på längre sikt. Samtidigt innebär detta att tillväxten fortsätter att
bromsa in – om än på en alltjämt hög nivå. Under fjolåret växte ekonomin med 6,9 procent
för att under årets tre första kvartal i jämn takt växa med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Även om den kinesiska ekonomin således fortfarande växer i
betydligt snabbare takt än världsekonomin som helhet är inbromsningen jämfört med tidigare mycket höga tillväxttal tydlig.
Även om stämningsläget hos de kinesiska industriföretagen förbättrats något under året
indikerar de ingen expansion. Samtidigt tycks de tidigare finans- och penningpolitiska stimulanserna av den inhemska ekonomin ha gett effekt. Bland annat utvecklas den privata
konsumtionen väl samtidigt som bostadspriserna fortsätter att stiga. Det har även skett en
ökning av investeringarna i både infrastruktur och bostäder. Till detta kan läggas att stämningsläget hos tjänsteföretagen fortsätter att vara relativ gott. Om, och i så fall i vilken
utsträckning, den tillträdande amerikanska administrationens uttalanden om tullar kommer att påverka efterfrågan på kinesiska exportvaror är dock för tidigt att bedöma. Vi
räknar med att den kinesiska ekonomin i år växer helt i nivå med det mål som regeringen
tidigare lagt fast – det vill säga en tillväxt på 6,5-7,0 procent. För 2016 väntar vi oss att den
kinesiska ekonomin växer med 6,7 procent. Under både 2017 och 2018 fortgår sedan omställningen av ekonomin vilket håller tillbaka tillväxten något. Detta innebär en tillväxt på
6,2 procent 2017 följt av 6,0 procent under 2018.

Svag tillväxt men stark arbetsmarknad i Japan
Den japanska ekonomin fortsätter att utvecklas svagt. Efter att tillväxten steg med låga 0,5
procent under 2015 har den ekonomiska aktiviteten fortsatt att uppvisa en mycket blygsam
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ökning under årets tre första kvartal. Under 2016 har dock såväl nettoexport som privat
och offentlig konsumtion bidragit till tillväxten – detta efter ett fjolår präglat av en mycket
svag utveckling för den privata konsumtionen. Under 2016 har stämningsläget bland arbetsgivarna utvecklats svagt. Detta efter att ha indikerat en något ökande optimism under
fjolåret. Nedgången är bred och framträder hos både varu- och tjänsteproducerande företag. Detta indikerar en fortsatt mycket svag utveckling i den japanska ekonomin under både
2017 och 2018. Vi bedömer att BNP i år ökar med svaga 0,6 procent. Under 2017 och 2018
ökar tillväxten i samma tempo.
Samtidigt fortsätter den japanska arbetsmarknaden att präglas av liten tillgång på lediga
resurser. I september i år noterades arbetslösheten till 3,0 procent – den lägsta nivån sedan
1995. Parallellt har även tillväxten av nya jobb tilltagit. Samtidigt som befolkningen i yrkesaktiv ålder fortsätter att minska har detta inneburit att såväl arbetskraftsdeltagandet
som sysselsättningsgraden ökar mycket kraftigt, inte minst bland kvinnorna.

Fortsatt gradvis förstärkning i euroområdet
Den ekonomiska aktiviteten fortsätter gradvis att förstärkas i euroområdet. Utvecklingen
stöds av flera faktorer. Det viktigaste stödet kommer fortfarande från den Europeiska
centralbanken (ECB), vars mycket expansiva penningpolitik ger nödvändig draghjälp åt
den inhemska efterfrågan. Även det fortsatt relativt låga oljepriset och en något mer expansiv finanspolitik innebär stimulanser för utvecklingen. De strukturella reformer som
genomförts kan även ha gett ett visst stöd. Med stöd av detta steg BNP med 2,0 procent i
fjol. Hittills i år har dock tillväxten saktat in något. Bland de större ekonomierna i euroområdet är det bara Spanien som fortsätter att visa stark tillväxt. Den spanska ekonomin har
i år fortsatt att växa i samma goda tempo som under fjolåret. Däremot har såväl den tyska
som den franska ekonomin bromsat in tydligt under 2016 samtidigt som den italienska
tillväxten fortsätter att utvecklas mycket svagt. Skillnaderna mellan regionens länder är således alltjämt stora och situationen är därmed fortsatt bräcklig.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016

13

En faktor som ökat osäkerheten om tillväxten i euroområdet är den brittiska folkomröstningen om utträde ur EU. Hittills syns dock inga tecken på att detta har påverkat vare sig
den ekonomiska aktiviteten eller stämningsläget bland hushåll och företag. Bland företagen i euroområdet har förväntningarna tvärtom fortsatt att visa viss styrka. I ett
framåtblickande perspektiv pekar således flera indikatorer på en tillväxt i fortsatt långsam
takt för euroområdet. Detta gäller både inköpschefsindex för området som helhet och framåtblickande indikatorer. Vi bedömer att det även framgent är den inhemska efterfrågan
som kommer att driva tillväxten i regionen. Framför allt kommer tillskott från den privata
konsumtionen, men även investeringarna väntas ge ett positivt bidrag till utvecklingen av
den ekonomiska aktiviteten. Trots begränsade möjligheter att bedriva en mer påtagligt expansiv finanspolitik för flertalet euroländer väntar vi oss även att den offentliga
konsumtionen kommer att fortsätta ge ett visst tillskott till tillväxten. En orsak till detta är
det stora antalet asylsökande som finns i området. Samtidigt väntas den svaga globala efterfrågan påverka nettoexporten och som då ger ett negativt bidrag till tillväxten. Vår
bedömning är att BNP i år växer med 1,7 procent, för att sedan växla ned något till 1,5 procent under både 2017 och 2018.

God tillväxt av jobb i euroområdet…
Den tillväxt av nya jobb i euroområdet som inleddes hösten 2013 har successivt förstärkts.
Under andra kvartalet 2016 ökade sysselsättningen i åldersgruppen 15-64 år med starka
1,4 procent jämfört med samma kvartal året innan. Även i relation till befolkningen har
sysselsättningsutvecklingen varit tydligt positiv och sysselsättningsgraden är nu mycket
nära de nivåer som noterades innan finanskrisen 2008-2009. Deltagande i arbetslivet ökar
i likvärdig takt bland både män och kvinnor. Detta gör att skillnaden i sysselsättningsgrad
mellan könen fortsatt är stor. Vi räknar med att sysselsättningen i euroområdet fortsätter
att utvecklas i relativt god takt under vår prognosperiod.

…men fortsatt mycket hög arbetslöshet
Under de senaste åren har arbetslösheten i euroområdet gradvis rört sig nedåt. Toppen
nåddes under våren och sommaren 2013 – det vill säga i spåren efter eurokrisen under
2010 och åren närmast därefter. Som högst var arbetslösheten 12,1 procent för åldersgruppen 15-74 år och i oktober i noterades arbetslösheten till 9,8 procent. Nedgången har varit
gradvis under hela 2016. I år har sammantaget arbetslösheten fallit mer bland män än kvinnor. Arbetslösheten fortsätter därmed att vara något högre bland kvinnor i euroområdet.
Också bland ungdomar har arbetslösheten minskat. Efter toppnoteringen på 24,6 procent
i början av 2013 har arbetslösheten för åldersgruppen yngre än 25 år fallit till 20,7 procent
i oktober 2016. Trots en gradvis minskning innebär detta att arbetslösheten i euroområdet
fortsätter att vara mycket hög – vilket i synnerhet gäller ungdomsarbetslösheten.
Vi räknar med Trots höstens inbromsning räknar vi med att arbetslösheten fortsätter att
falla ytterligare något under såväl 2017 som 2018. Efter att ha uppgått till 10,9 procent 2015
bedöms arbetslösheten minska till 10,0 procent i år följt av 9,6 procent år 2017. Under 2018
saktar nedgången in något och arbetslösheten noteras då till 9,3 procent. Nedgången är
således långsam och innebär att euroområdet kommer att fortsätta brottas med en mycket
hög arbetslöshet även under kommande år.
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Andelen långtidsarbetslösa fortsatt mycket stor
Vid sidan av en hög arbetslöshet fortsätter även arbetslöshetens sammansättning att utgöra
ett allvarligt problem inom euroområdet. Andelen långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än ett
år) av samtliga arbetslösa uppgick även under andra kvartalet i år till hela 51 procent. Som
jämförelse kan nämnas att andelen långtidsarbetslösa enligt denna definition under
samma period endast var 17 procent i Sverige.
Andelen långtidsarbetslösa i euroområdet har varit i det närmaste oförändrad sedan arbetslösheten började minska 2013. Att andelen långtidsarbetslösa är så pass hög innebär
även att strukturarbetslösheten är mycket hög – vilket även åskådliggörs genom att OECD
för närvarande skattar jämviktsarbetslösheten i euroområdet till 9,3 procent.

De stora skillnaderna mellan euroområdets länder består
De hittillsvarande mycket stora skillnaderna mellan euroområdets medlemsländer avseende arbetslösheten kvarstår. Bland de större ekonomierna inom området noteras fortsatt
fallande arbetslöshet i Tyskland. Där uppgick arbetslösheten i oktober till den nya rekordlåga nivån 4,1 procent. Vid samma tidpunkt var arbetslösheten 9,7 procent i Frankrike och
11,6 procent i Italien. I Frankrike har arbetslösheten fallit något under 2016 medan förändringarna är små i Italien. Spanien fortsätter dock att notera fallande arbetslöshet – dock
alltjämt på påtagligt högre nivåer än övriga stora medlemsländer. I oktober uppgick arbetslösheten där till mycket höga 19,2 procent. Högst arbetslöshet återfinns fortfarande i
Grekland som fortfarande redovisar arbetslöshetstal tydligt överstigande 20 procent. Även
den grekiska arbetslösheten har dock sjunkit sedan sin toppnotering under 2013 – på senare tid emellertid i svagare takt än tidigare.

Många unga i euroområdet står långt från arbetsmarknaden
Även om ungdomsarbetslösheten i euroområdet har rört sig nedåt befinner sig fortfarande
mycket stora grupper av unga långt från arbetsmarknaden. Det alternativa måttet NEET
(Not in Employment, Education or Training) visar att 12,2 procent av samtliga ungdomar i
åldersgruppen 15-24 år i regionen varken arbetade eller studerade år 2015. Jämfört med de
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tre senaste åren är detta en viss nedgång. Bland euroområdets länder redovisar Italien fortfarande den högsta andelen unga NEET – 21,4 procent av befolkningen i åldersgruppen
15-24 år. Även Grekland och Spanien noterar nivåer över 15 procent. Också Frankrike uppvisar ett högt NEET-tal, 11,9 procent. Samtidigt redovisar både Sverige och Tyskland
väsentligt lägre NEET-andelar, 6,7 respektive 6,2 procent år 2015.

Fortsatt expansiv penningpolitik från ECB
Under 2016 har ECB utökat sina stimulanser. Banken har dels sänkt sin styrränta till den
nuvarande nivån 0,0 procent, dels utökat sitt program för obligationsköp till att omfatta
hela 80 miljarder euro per månad. Enligt nuvarande tidplan skall detta program vara i bruk
åtminstone till och med mars 2017 eller till dess att inflationstakten varaktigt når bankens
mål – en inflation under men nära 2,0 procent. Precis som i USA noteras en viss uppgång
av inflationen även i euroområdet. Uppgången är dock svagare och inflationstakten understiger fortfarande mycket tydligt ECB:s mål – vilket även gäller den underliggande
inflationen justerat för bland annat energipriser. Den svaga prisökningstakten och den fortsatt dämpade tillväxten i euroområdet talar för att ECB fortsätter sina stimulanser under
mycket lång tid framöver – även bortom vår prognosperiod.

Hittills inga effekter av Brexit på den brittiska ekonomin
Inför britternas folkomröstning om EU-medlemskapet föll stämningsläget bland både företag och hushåll successivt tillbaka under en längre period – en utveckling som förebådade
en tydlig avmattning av tillväxten i den brittiska ekonomin. Hittills har dock det oväntade
utfallet av folkomröstningen inte medfört några synliga effekter på den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten har istället utvecklats i relativt jämn takt mellan kvartalen under hela
2016. Sedan folkomröstningen har förväntningarna bland såväl företag som hushåll återhämtat en del av den tidigare nedgången. Detaljerna för det brittiska utträdet ur EU är långt
ifrån klara. Denna osäkerhet kommer att lägga sordin på tillväxten under vår prognosperiod. I år väntar vi oss dock inga större konsekvenser – effekterna kommer istället
successivt under kommande år. Efter att ha ökat med 2,2 procent 2015 väntas BNP öka
med 2,0 procent i år. Redan under 2017 växlar dock tillväxten ned tydligt till 1,1 procent
jämfört med året innan följt av en tillväxt på 1,0 procent under 2018.
Den brittiska arbetsmarknaden har utvecklats väl under en längre period. Sysselsättningen
har växt i god fart – så även sysselsättningsgraden. Samtidigt har arbetslösheten minskat
gradvis. Från och med andra kvartalet i år har dock utvecklingen bromsat in tydligt. Andelen sysselsatta ökar inte längre och arbetslösheten har planat ut på nuvarande nivå –
4,8 procent i augusti 2016. OECD skattar samtidigt den brittiska jämviktsarbetslösheten
till drygt 5 procent. Efter att ha fallit under en längre period uppvisar även ungdomsarbetslösheten mycket små förändringar under innevarande år. Den tydliga inbromsning av den
brittiska tillväxten som vi väntar oss kommer att innebära en fortsatt avmattning på arbetsmarknaden. Vi räknar därför med en svag utveckling för sysselsättningen samt en
något ökad arbetslöshet under såväl 2017 som 2018.

Försiktig återhämtning i Danmark men fortsatt svag tillväxt
Den danska ekonomin försvagades tydligt under andra halvåret 2015 och tillväxten var negativ under såväl tredje som fjärde kvartalen i fjol. Detta innebar att BNP endast ökade med
1,0 procent under 2015. Under de tre första kvartalen 2016 har emellertid den ekonomiska
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aktiviteten ökat något. Sammantaget är dock återhämtningen svag. Till detta skall läggas
att den danska ekonomin utvecklats svagt under lång tid. Att stämningsläget bland företagen fortsätter att vara dämpat samt att hushållen inte längre ser lika ljust på framtiden
tyder på en fortsatt svag utveckling för den danska ekonomin under vår prognosperiod.
Mot denna bakgrund bedömer vi att BNP i Danmark växer med 0,9 procent i år följt av
drygt 1 procent per år under 2017 och 2018.
Trots att den danska ekonomin utvecklats svagt under en längre period har arbetsmarknaden visat styrka. Sysselsättningen har ökat i god takt också med hänsyn till
befolkningsutvecklingen. Även arbetslösheten har visat en fallande trend. Steget tillbaka
till den arbetsmarknad som rådde innan finanskrisen 2008 är samtidigt långt. I spåren av
finanskrisen försvann sammanlagt drygt 175 000 jobb från den danska arbetsmarknaden.
De senaste årens jobbtillväxt har inneburit att det skapats drygt 100 000 nya jobb. Under
2016 har dock utvecklingen på arbetsmarknaden tappat kraft. Sysselsättningsgraden rörde
sig endast mycket lite mellan de två första kvartalen i år och arbetslösheten har sedan i
våras visat en svag tendens till ökning. Även den tidigare nedgången av ungdomsarbetslösheten har vänts till en viss ökning. I september i år bokfördes arbetslösheten till 6,3 procent
– vilket är helt i nivå med OECD:s skattning av den danska jämviktsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten noterades vid samma tillfälle till 12,0 procent. Vi bedömer att den
danska arbetsmarknaden inte kommer att uppvisa samma positiva utveckling som tidigare.

Svag tillväxt i Norge
Den norska ekonomin har påverkats tydligt av de senaste årens låga oljepris. Tillväxten för
fastlandsekonomin har dämpats successivt och under slutet av fjolåret krympte ekonomin
visat i kvartalstakt. Sammantaget växte den norska ekonomin med svaga 1,1 procent under
2015. Bakom denna utveckling ligger en svag aktivitet inom de delar av ekonomin som har
kopplingar till oljeindustrin, medan övriga delar av ekonomin visat styrka. Det låga oljepriset har inte minst inneburit att investeringarna i oljerelaterade näringsgrenar hållits
tillbaka kraftigt. Under 2016 har dock tillväxten återhämtat sig något. Förbättringen är
dock blygsam. Både exporten och investeringarna har utvecklats svagt i år samtidigt som
den privata konsumtionen har tappat tempo. Stämningsläget bland arbetsgivarna är fortsatt dämpat. Samtidigt är tudelningen mellan de oljerelaterade industrigrenarna och övriga
näringslivet fortsatt mycket tydlig. Sammantaget bedömer vi därför att tillväxten i år stannar på låga 0,7 procent. En något ökad aktivitet i den globala ekonomin bör dock ge avtryck
på de norska utsikterna under 2017 och 2018. Då räknar vi med att den ekonomiska aktiviteten ökar med 1,2 respektive 1,5 procent.
Också den norska arbetsmarknaden har fått vidkännas effekterna av den dämpade aktiviteten i oljesektorn. Arbetslösheten har stigit gradvis sedan mitten av 2014 och uppgick i
augusti i år till den med norska mått höga nivån 4,9 procent – vilket är omkring 1,5 procentenhet över OECD:s beräkning av jämviktsarbetslösheten. Också ungdomsarbetslösheten har stigit och noteras nu till en nivå runt 11 procent. Även om antalet sysselsatta samtidigt har utvecklats i relativt god fart så har inte tillväxten av nya jobb motsvarat ökningen
av befolkningen. Detta innebär att sysselsättningsgraden fortsatt att utvecklas svagt. Utvecklingen är likartad för både kvinnor och män. I takt med att tillväxten gradvis stiger
under vår prognosperiod räknar vi dock med att läget på den norska arbetsmarknaden
kommer att stabilisera sig.
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Ingen tydlig ljusning i Finland
Läget för den finska ekonomin fortsätter att vara bekymmersamt. Finland drabbades hårt
av nedgången i efterfrågan på landets exportvaror efter finanskrisen och landet är fortfarande långt ifrån en återhämning. Under 2015 steg tillväxten med mycket svaga 0,2 procent
– detta efter att ha uppvisat fallande ekonomisk aktivitet under perioden 2012-2014. Tillväxten har fortsatt att utvecklas svagt även i år, och under andra kvartalet var aktiviteten i
ekonomin oförändrad jämfört med kvartalet innan. Den svaga efterfrågan på finska exportvaror har pressat tillbaka stämningsläget bland de finska företagen under mycket lång tid.
Även hushållen har påverkats av den svaga aktiviteten i ekonomin. På senare tid har dock
stämningsläget bland hushållen stärkts. Från att tidigare uttryckt en tydlig tvekan inför hur
man ser på landets ekonomi har denna bild ljusnat något samtidigt som uppfattningen om
den egna ekonomin fortsätter att vara stark. Detta är en viktig förutsättning för att den
privata konsumtionen ska kunna ta bättre fart. Tillsammans med ökade investeringar kommer den privata konsumtionen att vara nyckeln till en gradvis ökande tillväxt i den finska
ekonomin, detta då det inte finns några tecken på någon snar och tydlig vändning för exporten. Sammantaget beräknas tillväxten till 0,7 procent i år följt av 0,9 procent under
2017 respektive 1,2 procent 2018.
Den svaga aktiviteten i den finska ekonomin har även påverkat utvecklingen på arbetsmarknaden. Parallellt har dock befolkningen i yrkesaktiva åldrar (15-64 år) fortsatt att
minska, vilket samtidigt inneburit att sysselsättningsgraden under de senaste åren endast
har förändrats marginellt – trots ett kraftigt fall i antalet sysselsatta. Sedan slutet på 2015
har dock arbetslösheten fallit något och bokfördes i oktober i år till 8,6 procent vilket är
knappt en procentenhet lägre än under slutet på fjolåret. Samtidigt skattar OECD den
finska jämviktsarbetslösheten till drygt 7 procent. Trots denna minskning är arbetslösheten fortfarande högre än under åren 2011-2012 när återhämtningen efter finanskrisen
bröts. Också ungdomsarbetslösheten uppvisar en viss minskning, men noteras alltjämt till
omkring 20 procent. Samtidigt ökar både antalet och andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa. Detta indikerar att gruppen strukturellt arbetslösa – som står långt från
arbetsmarknaden – ökar. Vi räknar med en fortsatt svag utveckling av sysselsättningen.
Däremot väntar vi oss en viss fortsatt minskning av arbetslösheten.
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Svensk ekonomi
Under 2016 har tillväxten i Sverige som väntat saktat in. Trots inbromsningen fortsätter
sammantaget ändå den underliggande utvecklingen i den svenska ekonomin att vara relativt god. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar på en fortsatt tydligt utbredd
optimism hos arbetsgivarna vilket talar för en fortsatt relativt god utveckling av tillväxten under både 2017 och 2018. Till detta kan läggas hushållens fortsatt goda ekonomi
samt att deras förtroende för ekonomin stärkts påtagligt under hösten. Vi räknar nu med
ett relativt starkt avslut på 2016 och en stark inledning på nästa år följt av en gradvis
nedväxling av tillväxten under vår prognoshorisont. Mot denna bakgrund räknar vi med
att BNP stiger med 3,3 procent i år följt av 2,9 procent under 2017 respektive 2,1 procent
2018.

Nedväxling i den svenska tillväxten
Efter att BNP steg med mycket goda 4,1 procent under 2015 – den starkaste tillväxten sedan
rekylen under 2010 efter finanskrisen 2008-2009 – har aktiviteten i ekonomin bromsat in
under 2016. Utvecklingen var väntad och tillväxten är trots denna nedväxling fortsatt relativt god. Under tredje kvartalet 2016 steg BNP med 0,5 procent jämfört med kvartalet
innan – vilket är i linje med tillväxten i kvartalstakt under årets tidigare kvartal. Den nuvarande tillväxttakten sammanfaller dessutom med de senaste tio årens genomsnittliga
tillväxt mellan kvartalen. Jämfört med tredje kvartalet 2015 steg BNP med goda 2,8 procent.

Under tredje kvartalet var det framför allt en oväntat svag utveckling för den offentliga
konsumtionen och investeringarna som höll tillbaka tillväxten. Huvudorsaken bakom det
svaga utfallet för investeringarna är en kraftig nedgång i investeringar i immateriella tillgångar medan bygginvesteringarna fortsatte att utvecklas starkt. Efter en svag utveckling
under andra kvartalet återfick samtidigt den privata konsumtionen viss fart. Det viktigaste
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bidraget under tredje kvartalet kom emellertid från exporten. Trots inbromsningen fortsätter sammantaget ändå den underliggande utvecklingen i den svenska ekonomin att vara
relativt god.

Fortsatt utbredd optimism bland företagen
Företagen fortsätter att vara nöjda med efterfrågan på deras varor och tjänster. Detta framgår i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med närmare 10 500 privata arbetsgivare
i hela landet hösten 2016. Under det senaste halvåret har efterfrågan varit fortsatt tydligt
högre än genomsnittet och tillika helt i linje med de förväntningar som framkom vid föregående intervjutillfälle våren 2016. Stämningsläget är också tydligt positivt inom samtliga
näringsgrenar. Inom industrin blev utfallet något högre än de förväntningar man gav uttryck för vid föregående undersökning medan tjänsteföretagen inte riktigt nådde de nivåer
de förutsåg i våras. För byggarbetsgivarna utföll efterfrågan på den nivå de förväntade sig.
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator – som speglar arbetsgivarnas förväntningar inför det kommande halvåret – visar på en fortsatt utbredd optimism hos arbetsgivarna.
Stämningsläget fortsätter att vara tydligt över det historiska genomsnittet och visar således
på starkare förväntningar avseende efterfrågan på varor och tjänster än normalt. Indikatorn är stabil sedan föregående undersökning och visar nu på den starkaste nivån sedan
våren 2011, en bild som är samstämmig med Konjunkturinstitutets barometerindikator.

Konjunkturindikatorn visar att förväntningarna fortsätter att vara starkare än normalt
inom samtliga näringsgrenar. Bland byggarbetsgivarna har stämningsläget förbättrats tydligt sedan föregående undersökning och det är nu mycket starkare än normalt för
branschen. Också inom industrin noteras en klar förbättring jämfört med för ett halvår sedan, medan arbetsgivarna inom området privata tjänster noterar något svagare
förväntningar än senast – dock på en fortsatt god nivå.
Stämningsläget bland de privata arbetsgivarna är fortsatt högre än normalt även i perspektivet sex till tolv månader framöver. Jämfört med våren 2016 har läget stärkts något.
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Tydligast förbättring uppvisar industriföretagen men även bland byggarbetsgivarna stärks
förväntningarna jämfört med föregående undersökning. Tjänsteföretagen beskriver en
oförändrat ljus bild jämfört med i våras.
Sammantaget pekar därmed Arbetsförmedlingens intervjuundersökning på ett fortsatt gott
stämningsläge i näringslivet. Samtliga branscher beskriver förväntningar som är starkare
än normalt för respektive näringsgren – både inför kommande halvår och därpå följande
sex månader. Att stämningsläget är ljust inom både branscher som är mer beroende av den
inhemska efterfrågan och bland de som påverkas mer av efterfrågan från utlandet innebär
att basen för en fortsatt god utveckling av aktiviteten i ekonomin blir bred.

BNP ökar med goda 3,3 procent i år men växlar ned under 2017-2018
Efter fjolårets mycket starka tillväxt väntar vi oss framöver en successiv nedväxling av aktiviteten i ekonomin. Det goda stämningsläget hos företagen i Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning pekar dock mot en fortsatt relativt god utveckling under vår prognosperiod. Till detta kan läggas hushållens fortsatt goda ekonomi samt att deras förtroende för
ekonomin stärkts påtagligt under hösten. Dessutom innebär många av de utmaningar som
den offentliga sektorn står inför behov av ökad offentlig konsumtion. Vi räknar nu med ett
relativt starkt avslut på 2016 och en stark inledning på nästa år följt av en gradvis nedväxling av tillväxten under vår prognoshorisont. Mot denna bakgrund räknar vi med att BNP
stiger med 3,3 procent i år följt av 2,9 procent under 2017 respektive 2,1 procent 2018.

Allt mindre lediga personalresurser
Den starka efterfrågan på varor och tjänster har medfört att de lediga personalresurserna
bland de privata arbetsgivarna har fortsatt att krympa. Andelen företag som endast kan öka
sin verksamhet med som högst 5 procent är den högsta sedan 2007. Bland byggföretagen
fortsätter den lediga personalkapaciteten att krympa i rask takt och det är den bransch där
de lediga resurserna är som minst. Också de privata företagen inom områdena vård och
omsorg respektive utbildning fortsätter att notera mycket små inslag av lediga personalresurser. Även inom området information och kommunikation samt inom
transportbranschen är den lediga personaltillgången knapp.
Trots en fortsatt minskning är den lediga personalkapaciteten fortfarande relativt stor
inom industrin. Störst inslag av lediga personalresurser återfinns dock fortfarande inom
hotell och restaurang respektive inom handeln – i bägge fall har dock de lediga resurserna
minskat mycket tydligt jämfört med för ett år sedan. Resultaten i Arbetsförmedlingens intervjuer sammanfaller med utfallet i Riksbankens indikator för resursutnyttjandet.

Antalet arbetade timmar föll tillbaka
Antalet arbetade timmar minskade något under det tredje kvartalet 2016, jämfört med
kvartalet närmast innan. Minskningen under årets tredje kvartal följer på ett endast svagt
ökande antal arbetade timmar under årets andra kvartal. Detta enligt nationalräkenskaperna. Inom näringslivet minskade antalet arbetade timmar medan motsatt utveckling
noterades inom de offentliga myndigheterna. Bland näringslivets olika delar noteras en relativt tydlig nedgång i de varuproducerande branscherna medan de tjänsteproducerande
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verksamheterna ökade antalet arbetade timmar svagt. Hos de offentliga arbetsgivarna var
det särskilt kommunerna som ökade antalet arbetade timmar.
Under 2015 ökade antalet arbetade timmar enligt nationalräkenskaperna med 1,6 procent.
Samtidigt ökade BNP med mycket starka 4,1 procent. I och med detta ökade produktiviteten med hela 2,5 procent. Under 2016 ökar antalet arbetade timmar med 2,0 procent följt
av 1,2 procent under 2017 respektive 0,8 procent 2018. Detta innebär att produktiviteten
ökar med 1,0 procent 2016 för att därefter öka med 2,0 respektive 1,4 procent under 2017
och 2018.

Viss uppgång för den privata konsumtionen
Under tredje kvartalet 2016 steg den privata konsumtionen åter jämfört med kvartalet innan. Detta efter att hushållen varit oväntat sparsamma under årets andra kvartal. Den
nuvarande ökningstakten är dock något lägre än den genomsnittliga tillväxten mellan kvartalen det senaste decenniet. Samtidigt fortsätter hushållen sitt höga sparande. Hushållen
har sparat mer än 10 procent av de disponibla inkomsterna ända sedan 2008 – en andel
som ökat till att överstiga 15 procent under de fyra senaste åren. Även om avsättningar till
tjänste- och premiepensioner beaktas är hushållen mycket sparsamma.
Trots detta höga sparande har den privata konsumtionen varit en mycket viktig drivkraft
bakom de senaste årens BNP-tillväxt. Denna utveckling förklaras av hushållens goda inkomstutveckling. Den låga inflationen har medfört en god utveckling av reallönerna
samtidigt som en lång period av stark efterfrågan på arbetskraft inneburit ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Hushållens köpkraft har även stärkts av det låga ränteläget.
Till detta kan läggas att de kraftigt stigande priserna på bostäder och de senaste årens börsuppgång har medfört att hushållens förmögenhet har förstärkts markant.
Under hösten har stämningsläget hos hushållen förstärkts markant. Detta framgår i Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hushållen. Bilden av den egna ekonomin är nu
betydligt ljusare än normalt – mer optimistisk än på över nio år – samtidigt som även synen
på det aktuella läget i den svenska ekonomin stärkts och nu är i nivå med det historiska
genomsnittet. Bland annat uppger hushållen att nuläget är rätt tidpunkt för kapitalvaruinköp. Till detta kan läggas att bilden av hur den egna ekonomin kommer att utvecklats under
det närmaste året har stigit till en nivå som inte noterats sedan 2013. Samtidigt visar hushållen alltjämt något nedskruvade förväntningar på den kommande utvecklingen för
svensk ekonomi.
Trots att mycket talar för en stark utveckling av den privata konsumtionen under 2017 och
2018 räknar vi med att hushållen kommer att fortsätta vara sparsamma. Även om vi räknar
med en viss minskning av sparkvoten leder kraven på amorteringar på nya bolån och den
fortsatt mycket intensiva debatten om eventuella konsekvenser av hushållens skuldsättning till ett fortsatt högt sparande. En tydlig drivkraft för den privata konsumtionen är dock
att befolkningstillväxten fortsätter att ligga på en hög nivå. Under 2015 ökade den privata
konsumtionen med goda 2,7 procent. Den periodvis mycket svaga utvecklingen under innevarande år innebär dock att ökningen stannar vid 2,2 procent i år. Under 2017 utvecklas
den privata konsumtion med något bättre fart och stiger då med 2,8 procent följt av
2,4 procent 2018.
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Tillfällig inbromsning i investeringarna
Under tredje kvartalet 2016 stannade den tidigare tydliga ökningen av investeringarna av.
Bakom detta låg framför allt en mycket tydlig nedgång av investeringar i immateriella tillgångar – något vi dock bedömer som en tillfällig utveckling. Även maskininvesteringarna
föll emellertid tillbaka något. Samtidigt fortsatte bygginvesteringarna att öka starkt, inte
minst avseende bostäder men utvecklingen var positiv även för övriga byggnader och anläggningar. Efter att tidigare i år ha gett tydliga bidrag till tillväxten innebar detta
sammantaget att investeringarna var oförändrade under årets tredje kvartal jämfört med
kvartalet närmast innan. Under tredje kvartalet föll näringslivets investeringar totalt sett
något medan offentliga myndigheter ökade sina investeringar. Bakom utvecklingen inom
näringslivet låg en tydlig nedgång inom tillverkningsindustrin medan tjänstebranscherna
tvärtom fortsatte att öka sina investeringar.
Det mesta talar för en fortsatt relativt stark utveckling av investeringarna. Inte minst väntas
bostadsinvesteringarna fortsätta att öka i god takt genom en fortsatt hög byggaktivitet.
Bristen på bostäder är tydlig i hela landet och den kraftiga befolkningstillväxten gör att
efterfrågan på bostäder kommer att vara mycket hög under lång tid framöver. Till detta kan
läggas de alltjämt stora behoven av renoveringar av flerbostadshus – inte minst i miljonprogramsområdena. Också de offentliga huvudmännen står inför omfattande
investeringsbehov. Bland annat ställer den demografiska utvecklingen stora krav på både
kommuner och landsting.
Sammantaget talar detta för att investeringskonjunkturen blir stark även under kommande
år. Efter att ha ökat med mycket starka 7,0 procent under 2015 väntar vi oss att de fasta
bruttoinvesteringarna med 6,7 procent under 2016. Under de två kommande åren dämpas
investeringstakten något vilket leder till att investeringarna ökar med alltjämt goda
4,4 procent under 2017 respektive med 3,3 procent under 2018.

Även den offentliga konsumtionen blev oförändrad
Efter att ha ökat i snabb takt under andra halvåret 2015 och första halvåret 2016 stannade
ökningen av den offentliga konsumtionen upp under tredje kvartalet i år. Den främsta drivkraften bakom de fyra föregående kvartalens tydliga ökning var det kraftigt ökade antalet
asylsökande. Statens utgifter för såväl boende som för övriga kostnader förknippade med
migrationen är fortsatt höga men har fallit tillbaka jämfört med föregående kvartal. Sammantaget ökade därmed den statliga konsumtionen endast marginellt under tredje
kvartalet jämfört med kvartalet närmast innan. Samtidigt steg även kommunernas konsumtion något medan landstingens konsumtion föll tillbaka relativt tydligt, vilket höll
tillbaka utvecklingen för den offentliga konsumtionen som helhet.
Behovet av offentliga tjänster ökar dock under vår prognosperiod vilket kommer att hålla
uppe den offentliga konsumtionen. Under prognosåren ökar antalet barn i skolan. Ökningen avser allt från förskola till gymnasium. Därtill kan läggas att antalet äldre i
befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett ökat behov av såväl äldreomsorg som
hälso- och sjukvård. Vidare ökar satsningarna inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Det betyder att både den statliga och den kommunala konsumtionen väntas öka i
relativt god takt. Efter att ha ökat med 2,5 procent 2015 beräknas den offentliga konsumtionen öka med 3,2 procent 2016 följt av 2,2 procent 2017 respektive 1,4 procent 2018.
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Exporten har återhämtat sig
Efter ett mycket svagt första halvår återhämtade sig exporten tydligt under tredje kvartalet
i år. Jämfört med kvartalet närmast innan steg exporten av både varor och av tjänster –
allra tydligast steg tjänsteexporten. Bakom delar av ökningen av tjänsteexporten återfinns
dock sannolikt tillfälliga faktorer. Den tidigare svaga exportutvecklingen skall ses i ljuset
av en världshandel som utvecklats svagt under flera år. Internationella valutafonden (IMF)
räknar med att världshandeln stiger med svaga 2,3 procent under 2016, att jämföra med
2,6 procent året innan. Under 2017 stiger åter världshandeln enligt IMF som då väntar sig
en tillväxt av handeln på 3,8 procent.
Den gradvisa ökningen av den globala tillväxten och därmed även den globala handeln gynnar de svenska exportföretagen. Tillväxten i såväl den globala ekonomin som av handeln är
dock långsam. Det bör dessutom betonas att utgångsläget är tämligen svagt. Under 2017
får de svenska exportföretagen extra draghjälp av den senaste tidens kronförsvagning. Redan under hösten har dock industriföretagens omdöme om orderingången från
exportmarknaderna förbättrats tydligt. Den svaga inledningen på 2016 innebär dock att
exporten endast väntas stiga med blygsamma 2,9 procent i år efter att ha ökat med hela
5,6 procent under 2015. I takt med en gradvis ökad global efterfrågan stiger sedan exporten
4,1 procent under 2017 följt av 3,6 procent under 2018.

Tyskland är nu viktigast för svensk export
Tyskland är tillsammans med de nordiska länderna samt USA och Storbritannien fortsatt
de viktigaste mottagarna av den svenska varuexporten. Tillsammans tog dessa länder emot
nära hälften av Sveriges export under de första nio månaderna i år. Tyskland är nu den
enskilt största mottagaren och tillsammans med Norge tar de vardera emot 11 respektive
10 procent av exporten. Under samma period tog USA emot 8 procent av vår export, samtidigt som motsvarande andelar till både Danmark och Finland uppgick till 7 procent och
andelen till Storbritannien summerade till 6 procent. Jämfört med samma period i fjol har
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exporten till USA och Norge minskat något medan den ökat något till Tyskland och Danmark. Bland de större mottagarländerna noteras ett mycket tydligt fall i varuexporten till
Storbritannien – dit exporten minskat med närmare 20 procent. Under de första nio månaderna i år gick sammantaget 40 procent av den svenska varuexporten till euroområdet –
en ökning med två procentenheter jämfört med samma period i fjol. Bland övriga mottagare återfinns bland annat Kina med en andel på 4 procent av den svenska varuexporten.

Jämn tillväxt av importen
Importen har sammantaget utvecklats i jämn takt hela 2016. Utvecklingen skiljer sig dock
något åt mellan importen av varor respektive av tjänster. Medan ökningstakten av varuimporten successivt bromsat in under året har det svaga första kvartalet för tjänsteimporten
följts av en gradvis stigande ökning under andra respektive tredje kvartalet. Det finns
mycket som talar för att importen successivt tar något mer fart under vår prognosperiod.
Både en allt högre inhemsk efterfrågan – med både en ökad privat konsumtion och en god
utveckling av investeringarna – och ett ökat behov av insatsvaror till industrin leder till
ökad import. Mot denna bakgrund väntar vi oss samtidigt att importen växer i snabbare
takt än exporten, vilket i sin tur medför att nettoexporten inte kommer att ge något nämnvärt bidrag till tillväxten. Efter att ha stigit med starka 5,5 procent under 2015 väntar vi oss
att importen ökar med 3,9 procent 2016. Under 2017 och 2018 ökar sedan importen med
4,4 respektive 4,3 procent.

Successivt stigande inflation
Inflationen har varit mycket svag under lång tid. Under andra halvåret 2015 tog emellertid
inflationen, mätt som KPI, viss fart. Som helårsgenomsnitt uppgick dock prisökningstakten
till 0,0 procent under 2015. Bakom den svaga inflationsutvecklingen ligger bland annat tidigare fall i energipriserna föranledda av en dämpad global ekonomisk aktivitet. Efter att
ha fortsatt att stiga under 2016 uppgick prisökningstakten i oktober i år till 1,2 procent.
Exkluderas förändringar i räntekostnaderna från inflationsmåttet (KPIF) uppgick prisökningstakten till 1,4 procent vid samma tidpunkt. Om inflationstakten även justeras för
påverkan av energipriser (KPIF exklusive energi) noterades prisökningstakten samtidigt
till 1,0 procent.
Under hösten har kronan försvagats – tvärt emot Riksbankens förväntningar. Det dröjer
dock innan denna försvagning, via ökade importpriser, får genomslag på prisökningstakten
i ekonomin. Den fortsatt höga inhemska efterfrågan medför att det successivt blir lättare
för företagen att höja sina priser. Dessutom fortsätter tillgången på utbildad arbetskraft att
krympa successivt vilket bör ge ett tryck uppåt på lönerna framöver. Samtidigt har marknadens inflationsförväntningar fortsatt att stärkas. Sammantaget räknar vi med att KPIinflationen ökar med 1,0 procent 2016 och med 1,3 procent 2017. Under 2018 räknar vi
med att inflationen uppgår till 1,9 procent. Rensat från räntekostnader (KPIF) bedöms prisökningen till 1,4 procent 2016 följt av 1,5 procent 2017 respektive 1,8 procent 2018.
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Något starkare krona att vänta
Hittills i år har den svenska kronan försvagats betydligt mer än väntat. Försvagningen inleddes under senare delen av våren och i handelsvägda termer befinner sig kronan nu på
samma nivå som hösten 2010, i spåren efter finanskrisen. Sedan halvårsskiftet har den
svenska kronan försvagats relativt kraftigt mot den amerikanska dollarn samt i viss mån
även mot den norska kronan, euron och den japanska yenen. Däremot har kronan sammantaget stärkts något mot det brittiska pundet. Kortsiktigt påverkas kronan av flera olika
faktorer. Växelkursen påverkas inte minst av Riksbankens och övriga centralbankers agerande. I detta ligger även marknadens förväntningar på den kommande penningpolitiken.
Efter den senaste tidens kraftiga försvagning talar allt för att kronan sammantaget kommer
att förstärkas något framöver. Kortsiktigt pekar det mesta dock mot en fortsatt försvagning
mot den amerikanska dollarn. Inte minst väntas FED:s kommande försiktiga åtstramning
av penningpolitiken leda till fortsatt starkare dollar. På något längre sikt bör även en mer
expansiv amerikansk finanspolitik innebära att dollarn förstärks något. Vi väntar oss att
kronan stärks ytterligare något mot det brittiska pundet. Det faktum att ECB kommer att
behöva fortsätta bedriva en mycket kraftfullt expansiv penningpolitik under lång tid framöver talar för att kronan även kommer att förstärkas relativt euron.

Inga ytterligare åtgärder från Riksbanken
Efter att ha sänkt styrräntan i början av året och under våren utökat sitt program för köp
av obligationer har Riksbanken därefter inte vidtagit några ytterligare penningpolitiska åtgärder för att nå sitt inflationsmål. Den nuvarande nivån för styrräntan (-0,50 procent)
innebär dock tillsammans med de månatliga obligationsköpen – som vid årets slut kommer
att uppgå till 245 miljarder kronor – att penningpolitiken fortsätter att vara mycket expansiv. Banken är samtidigt fortsatt mycket tydlig med att man har en hög beredskap att göra
penningpolitiken ännu mer expansiv om den hittillsvarande inflationstrenden skulle brytas.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016

26

I takt med att de lediga resurserna i ekonomin fortsätter att krympa kommer inflationstakten att stiga. Detta skulle tala för att Riksbanken borde börja trappa ned sina stimulanser.
Samtidigt fortsätter bankens handlingsutrymme att i hög grad bestämmas av andra
centralbankers agerande. För att undvika att kronan stärks på ett sådant sätt att det begränsar möjligheterna att nå inflationsmålet måste Riksbanken fortsätta bedriva en tydligt
stimulerande politik. Den mycket expansiva penningpolitik som inte minst den ECB bedriver innebär således en tydlig ram även för Riksbanken.
Enligt vår bedömning kommer inte Riksbanken att vidta några åtgärder som lättar på penningpolitiken ytterligare – varken via styrräntan eller genom andra insatser. De lediga
resurserna i ekonomin kommer att fortsätta att krympa vilket i sin tur innebär att inflationstakten kommer att öka. Ytterligare penningpolitiska stimulanser skulle dessutom
kunna förvärra situationen avseende hushållens skuldsättning än mer, något som Riksbanken är fortsatt bekymrad över. Vi bedömer därför att Riksbanken inte kommer att förlänga
sitt program för köp av obligationer när detta löper ut vid årsskiftet 2016-2017. Därefter
väntar vi oss att banken gradvis höjer styrräntan med början under inledningen av 2018.
Sammantaget innebär detta att Riksbanken fortsätter att bedriva en mycket tydligt expansiv penningpolitik under hela vår prognosperiod.

Försörjningsbalans och inflation, förändring i procent. Prognos för 2016-2018
Procentuell förändring

Prognos

2014

2015

2016

2017

2018

BNP

2,6

4,1

3,3

2,9

2,1

Privat konsumtion

2,1

2,7

2,2

2,8

2,4

Offentlig konsumtion

1,5

2,5

3,2

2,2

1,4

Fasta investeringar

5,5

7,0

6,7

4,4

3,3

Lagerinvesteringar

0,1

0,3

0,2

0,0

0,0

Export

5,3

5,6

2,9

4,1

3,6

6,3

5,5

3,9

4,4

4,3

-0,2

0,0

1,0

1,3

1,9

Import
KPI, inflation, årsgenomsnitt
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen
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Efterfrågan på arbetskraft
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas under 2017 och 2018, men i ett
svagare tempo än tidigare. Under 2016 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år
öka med 74 000 personer, vilket är en ökning med 1,6 procent i jämförelse med föregående år. Under 2017 förväntas sysselsättningen öka med 55 000, eller 1,2 procent. Året
därefter bedöms en ökning med 46 000, motsvarande 1,0 procent.

Efterfrågan på arbetskraft fortsatt god
Under 2015 ökade sysselsättningen med 1,4 procent. Efterfrågan på arbetskraft har varit
fortsatt hög under 2016 och antalet sysselsatta har ökat i hög takt, särskilt under inledningen av året. Under första halvåret 2016 steg antalet sysselsatta med 2,0 procent i
jämförelse med samma period föregående år, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar.
Tredje kvartalet visar på en fortsatt stark, om än något avmattad, utveckling då antalet sysselsatta ökade med 1,4 procent i jämförelse med fjolåret. Sysselsättningen fortsätter främst
att öka inom tjänstesektorerna, men även inom byggverksamheten ökar antalet sysselsatta
starkt.
Framåtblickande indikatorer pekar sammantaget på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft under prognosperioden. Andelen privata arbetsgivare som anger att de kommer att
utöka sin personalstyrka under det kommande året har dock minskat något sedan vårens
mätningar, då den högsta nivån sedan 2007 uppmättes, enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Nivån ligger emellertid fortfarande tydligt över det historiska
genomsnittet. Konjunkturinstitutets barometerundersökning pekar på också på en positiv
utveckling vad gäller företagens anställningsplaner.

Antalet lediga jobb fortsätter också att öka. Tredje kvartalet 2016 ökade antalet lediga jobb
med 15 procent jämfört med samma kvartal 2015, enligt SCB:s konjunkturstatistik över
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vakanser. Även i Arbetsförmedlingens platsstatistik noteras ett fortsatt mycket starkt inflöde av nya platser.8
Dessutom fortsätter antalet varsel om uppsägning sammantaget att vara mycket lågt. Under perioden januari till och med oktober 2016 har drygt 30 000 personer varslas om
uppsägning, vilket är den lägsta nivån sedan 2008. Den mycket låga varselnivån förstärker
bilden av en god och stabil utveckling av efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden.

Fler rekryteringar bland redan sysselsatta
Under 2015 summerade antalet rekryteringar (15-64 år) till drygt 1,4 miljoner, vilket var en
ökning med 5 procent jämfört med året innan, enligt statistik från SCB. Även under inledningen av 2016 fortsatte antalet rekryteringar att öka i god takt. Ökningstakten har gradvis
avtagit under året och tredje kvartalet minskade rekryteringarna med omkring 7 procent i
jämförelse med året innan.
Antalet rekryteringar bland de som redan har jobb har ökat, samtidigt som antalet rekryteringar av arbetslösa och personer utanför arbetskraften har minskat. Utvecklingen
förklaras dels av att antalet arbetslösa har blivit färre, dels av att en allt högre andel av de
arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden. Därmed blir det svårare för arbetsgivare att
hitta arbetskraft med den kompetens som efterfrågas bland de arbetslösa. Denna bild bekräftas också av att rekryteringsproblemen ökar.

Rekryteringsproblemen fortsätter att öka
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att rekryteringsproblemen fortsätter att
öka, bland både privata och offentliga arbetsgivare. I höstens undersökning uppgick andelen privata arbetsgivare som under det senaste halvåret upplevt brist på arbetskraft vid
rekryteringar till 30 procent. Detta är tydligt över det historiska genomsnittet och den
högsta nivån sedan våren 2008. Bland privata arbetsgivare kan dock rekryteringsproblemen fortfarande beskrivas som måttliga, även om det är stora skillnader mellan olika yrken
och branscher samt mellan olika delar av landet. Detta återspeglas också av att rekryteringstiderna bara ökat marginellt det senaste året.
Inom det privata näringslivet är bristen på arbetskraft förhållandevis mer utbredd inom
information och kommunikation samt byggverksamhet än inom övriga branscher. I ett regionalt perspektiv framträder större rekryteringsproblem i många av de befolkningsmässigt
mindre länen, bland annat i Blekinge och Kronobergs län. I storstadslänen rapporterar en
sammantaget lägre andel av arbetsgivarna om brist på arbetskraft. Läs mer om matchningsläget i ett regionalt perspektiv i avsnittet Regional utveckling på sidan 86.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende nyanmälda lediga platser skall tolkas med stor försiktighet.
Läs mer i bilaga 2 Om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, sidan 81.
8
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Inom offentliga verksamheter är bristen på arbetskraft sedan tidigare mycket utbredd och
bristen på personal utgör redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom vissa yrken, bland
annat lärare och sjuksköterskor. I höstens undersökning har dessutom andelen offentliga
arbetsgivare som anger att de har haft problem med att rekrytera personal ökat något sedan
vårens redan mycket höga nivå. Hösten 2016 anger två av tre offentliga arbetsgivare brist
på arbetskraft, vilket är den högsta bristnivå som uppmätts för offentliga verksamheter under perioden 2005 till 2016.

Bakom ökningen ligger framför allt ökade svårigheter för den kommunala sektorn att hitta
utbildad och erfaren personal. Här kan, förutom lärare och undersköterskor, också socialsekreterare lyftas som ett särskilt problematiskt yrke. En mer utförlig beskrivning av brist-
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och matchningsproblematiken återfinns i avsnittet Utmaningarna på arbetsmarknaden,
på sidan 72.

Sysselsättningstillväxten mattas av under prognosperioden
Antalet sysselsatta fortsätter att öka under prognosperioden, men styrkan i ökningen kommer succesivt att avta. Vid sidan av en något lugnare konjunkturutveckling bidrar den
ökande bristen på kvalificerad arbetskraft till att sysselsättningsökningen hålls tillbaka något. Detta redan under 2017 men framför allt under 2018. För helåret 2016 beräknas
sysselsättningen öka med 74 000 personer, vilket innebär en ökning på 1,6 procent. För
åren 2017 och 2018 bedöms antalet sysselsatta öka med 55 000 respektive 46 000 personer, motsvarande 1,2 och 1,0 procent per år. Sammantaget väntas därmed antalet
sysselsatta öka med 101 000 personer under de kommande två åren. Eftersom befolkningen i yrkesaktiv ålder samtidigt ökar starkt kommer dock sysselsättningsgraden endast
förändras marginellt.

I åldersgruppen 15-74 år beräknas antalet sysselsatta öka med 85 000 i år för att därefter
öka med 65 000 under 2017 och med 59 000 personer år 2018.

Antalet fast anställda fortsätter utvecklas starkt
Antalet fast anställda fortsätter att öka starkt och i tilltagande takt, samtidigt som de tidsbegränsade anställningarna visar en svagare utveckling. Räknat som genomsnitt för årets
tre inledande kvartal har antalet fast anställda ökat med 2,7 procent medan de tidsbegränsade anställningarna har minskat 0,7 procent. Detta tyder på att arbetsmarknaden är inne
i en mogen fas.
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Utvecklingen förklaras dels av att övergångarna från tidsbegränsade till fasta anställningar
har ökat mer än rekryteringarna till tidsbegränsade anställningar, dels av att det totala antalet rekryteringar har minskat. Tidsbegränsade anställningar utgör omkring 70 procent av
rekryteringarna.

Sysselsättningsgraden fortsätter att öka bland unga
Sysselsättningen har ökat på bred front under året. En del av jobbtillväxten har skett inom
yrkesområden med lägre krav på erfarenhet, till exempel inom handel respektive hotelloch restaurangverksamhet, vilket ofta gynnat de som är nya på arbetsmarknaden – exempelvis ungdomar.
Under första halvåret 2016 ökade sysselsättningsgraden bland unga 20-24 år mycket
starkt. Detsamma gäller för personer i åldrarna 16-64 år. Tredje kvartalet syns en tydlig
nedväxling, då sysselsättningsgraden bara ökade blygsamt. Detta gäller såväl för unga,
20-24 år, som för hela befolkningen i yrkesaktiva åldrar 16-64 år. För båda åldersgrupperna
bokfördes en ökning med bara 0,5 procentenheter tredje kvartalet 2016, jämfört med
samma kvartal året innan. Sysselsättningsgraden uppgick därmed till 66 procent för dem i
åldrarna 20-24 år, motsvarande för hela befolkningen i yrkesaktiva åldrar var 79 procent.
Den ökande sysselsättningsgraden bland unga förklaras delvis av demografiska faktorer.
Samtidigt som antalet personer i åldrarna 20-24 har minskat i befolkningen så har antalet
sysselsatta i samma åldersgrupp ökat något. Under de tre inledande kvartalen 2016 minskade befolkningen i nämnda åldersgrupp med 19 000 personer medan antalet sysselsatta
ökade med 1 000.

Sysselsättningen ökar tydligt bland utrikes födda
Den starka arbetsmarknaden har resulterat i att fler såväl inrikes som utrikes födda nu är
sysselsatta. Sysselsättningsökningen under senare år har varit påtagligt starkare för utrikes
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födda än för inrikes födda, både i procentuella och faktiska termer. Antalet sysselsatta inrikes födda ökade i fjol med 0,6 procent, motsvarande 21 000 personer, medan antalet
sysselsatta utrikes födda ökade med 5,4 procent eller 42 000 personer.
Även 2016 visar på fortsatt starka sysselsättningsökningar bland utrikes födda. Tredje
kvartalet i år ökade antalet sysselsatta utrikes födda med hela 6,5 procent. Bland inrikes
födda ökade antalet sysselsatta under samma period enbart marginellt, med 0,3 procent.
Sysselsättningsgraden fortsätter också att öka i båda grupperna. Jämförs tredje kvartalet
2016 med samma kvartal föregående år har den ökat med 0,4 procentenheter bland inrikes
födda och med goda 1,1 procentenheter bland utrikes födda. Detta innebär att andelen inrikes födda sysselsatta i åldrarna 16-64 år uppgick till 82 procent. Motsvarande för utrikes
födda var 67 procent.
Den lägre sysselsättningsgraden bland utrikes födda förklaras av ett antal orsaker, bland
annat av ett lågt arbetskraftsdeltagande och en genomsnittligt lägre utbildningsnivå. Därtill
kan bristande språkkunskaper för de som är nya i landet försvåra etableringen på arbetsmarknaden. Dessutom har forskningen visat att avsaknaden av nätverk och diskriminering
håller tillbaka sysselsättningen bland utrikes födda. Vidare tar det ofta lång tid att validera
utländska utbildningar. I vissa fall kan utbildningen behöva kompletteras för att motsvara
kraven på den svenska arbetsmarknaden.

Bakom den starka ökningen av antalet sysselsatta utrikes födda ligger en stark tillväxt av
antalet utrikes födda i befolkningen i yrkesaktiv ålder. Samtidigt förklaras den något svagare utvecklingen för sysselsatta inrikes födda av att de i sin tur minskar i befolkningen i
denna åldersgrupp. Då hela arbetskraftstillskottet består av utrikes födda kommer jobbtillväxten framöver antalsmässigt till största del att fortsätta hamna i denna grupp.
Arbetsförmedlingens bedömning är dock att både antalet och andelen sysselsatta kommer
att fortsätta att öka bland inrikes födda, om än i en allt lägre takt.
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Sysselsättningen ökar starkt bland utrikes födda män
Under de tre första kvartalen 2016 har sysselsättningen ökat bland både kvinnor och män.
Räknat som genomsnitt över perioden har ökningen varit något starkare för kvinnor, vilket
betyder att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan könen har minskat något – från 3,1 till
2,8 procentenheter.
Antalet sysselsatta har ökat mest bland utrikes födda män, med 6,9 procent motsvarande
27 000 personer räknat som genomsnitt över de tre första kvartalen 2016. Utvecklingen
har gradvis förstärkts under loppet av året och ökningen var särskilt stark tredje kvartalet.
Bland inrikes födda män har sysselsättningen endast ökat svagt i jämförelse med fjolåret,
med 0,7 procent eller 13 000 de tre första kvartalen 2016.
Även bland kvinnorna skiljer utvecklingen sig åt mellan inrikes och utrikes födda. Skillnaderna är dock mindre framträdande än bland männen. Antalet sysselsatta utrikes födda
kvinnor ökade med 4,1 procent, vilket motsvarar 17 000 personer, medan sysselsättningen
bland inrikes födda kvinnor steg med 1,4 procent, eller 25 0000 personer, under de tre
första kvartalen 2016.
Sammantaget har alltså kvinnor fortsatt en både absolut och relativt starkare sysselsättningsutveckling än män, men sysselsättningsgraden är alltjämt lägst bland utrikes födda
kvinnor. Tredje kvartalet 2016 var den 62 procent vilket kan jämföras med 81 procent bland
inrikes födda kvinnor. Bland utrikes födda män var sysselsättningsgraden 71 procent och
bland inrikes födda män uppgick den till 82 procent. Sedan i fjol har sysselsättningsgraden
därmed enbart förändrats marginellt för samtliga grupper utom för utrikes födda män där
den ökat med 2,0 procentenheter.
Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda förstärks genom en
mycket hög sysselsättning hos inrikes födda i åldrarna 35-54 år. Tredje kvartalet 2016 uppgick sysselsättningsgraden bland inrikes födda i dessa åldrar till 93 procent, med små
skillnader mellan män och kvinnor. Bland utrikes födda i samma åldrar var sysselsättningsgraden 75 procent sammantaget för kvinnor och män. Här är skillnaderna mellan män och
kvinnor dock förhållandevis stora. Bland utrikes födda män i åldrarna 35-54 år var sysselsättningsgraden 79 procent tredje kvartalet 2016. För utrikes födda kvinnor i samma åldrar
var motsvarande 71 procent.

Fortsatt kärv arbetsmarknad utan gymnasieutbildning
Utbildningsnivå och sysselsättning fortsätter att uppvisa ett tydligt positivt samband – de
med en längre utbildning har en högre sysselsättningsgrad, medan de som har kortare utbildning har en lägre sysselsättningsgrad. Tredje kvartalet 2016 var sysselsättningsgraden
bland förgymnasialt utbildade, 25-64 år, 60 procent. Detta kan jämföras med 83 procent
hos dem med gymnasial utbildning och 89 procent för dem med eftergymnasial utbildning
på minst två år.
De närmaste åren kommer möjligheterna till jobb att vara fortsatt goda för dem som har
en gymnasial eller eftergymnasial utbildning. De som saknar en gymnasieutbildning kommer däremot även fortsättningsvis att möta en kärv arbetsmarknad, detta då arbetsgivarna
nästan alltid kräver gymnasieutbildning, även inom yrken där utbildningskraven traditionellt sett varit låga.
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Full sysselsättning bland inrikes födda med eftergymnasial utbildning
Sysselsättningsgraden varierar stort mellan inrikes och utrikes födda, också om utbildningsnivån beaktas. Sambandet mellan utbildningsnivå och sysselsättningsgrad är tydligt
även i detta perspektiv – ju längre utbildning desto högre tenderar sysselsättningen att
vara. I åldrarna 35-54 år råder i det närmaste full sysselsättning bland vissa grupper. Samtidigt finns det fortsatt stora lediga arbetskraftsresurser i andra grupper.
Bland inrikes födda män i åldrarna 35-54 år, som har en eftergymnasial utbildning på minst
två år, uppgick sysselsättningsgraden till hela 97 procent tredje kvartalet 2016. Detta kan
jämföras med 80 procent bland utrikes födda män i samma ålder. Även bland inrikes födda
kvinnor är sysselsättningsgraden i åldrarna 35-54 år med eftergymnasial utbildning om
minst två år väldigt hög – tredje kvartalet 2016 uppgick den till 96 procent. Bland utrikes
födda kvinnor var sysselsättningsgraden 79 procent.
Även bland inrikes födda mellan 35 och 54 år, som har en gymnasieutbildning som högsta
avslutade utbildning är sysselsättningsgraden synnerligen hög. Detta gäller särskilt bland
män, där andelen sysselsatta uppgick till 93 procent tredje kvartalet 2016. Även bland inrikes födda kvinnor med motsvarande utbildningsnivå är sysselsättningsgraden hög,
omkring 87 procent. Bland utrikes födda i åldrarna 35-54 år med motsvarande utbildning
var sysselsättningsgraderna 77 och 74 procent för män respektive kvinnor.
För de med kortast utbildning, alltså en förgymnasial utbildning, är sysselsättningsgraden
alltjämt förhållandevis hög bland inrikes födda män i åldrarna 35-54 år, omkring 80 procent. Bland utrikes födda män med motsvarande utbildning i samma åldrar är
sysselsättningsgraden betydligt lägre. Tredje kvartalet uppgick den till 58 procent.
Även bland kvinnor 35-54 år med kort utbildning framträder ett liknande mönster, men
skillnaderna mellan könen är mer framträdande bland de förgymnasialt utbildade än bland
dem med högre utbildning. För inrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning uppgick
sysselsättningsgraden till 66 procent tredje kvartalet 2016, bland utrikes födda kvinnor var
den 42 procent.
Det är dessutom förhållandevis stora skillnader i sysselsättningsgrad bland de utrikes
födda även om hänsyn tas till utbildningsnivå. Sysselsättningsgraden är särskilt låg bland
dem som är födda utanför Europa. Detta gäller särskilt kvinnor med kort utbildningsbakgrund där den uppgick till 39 procent i åldrarna 35-54 år tredje kvartalet 2016.
De stora skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda kvarstår således även när utbildningsnivån beaktas. Annorlunda uttryckt finns hela
arbetskraftspotentialen bland de utrikes födda, då sysselsättningsgraden för dessa – oavsett utbildningsnivå – fortfarande befinner sig långt ifrån de nivåer som noteras bland den
inrikes födda delen av befolkning.
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Näringsgrenar
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år med 63 000 personer. Ökningarna
skedde inom den privata och offentliga tjänstesektorn. Den starka utvecklingen har fortsatt
under de första tre kvartalen 2016 och sysselsättningen inom privata tjänstesektorn bedöms öka med 37 000 personer 2016 jämfört med 2015. Under 2017 bedöms ökningstakten
mattas av något och sysselsättningen ökar med 32 000 personer.
Också inom den offentliga tjänstesektorn ökar sysselsättningen starkt under 2016, för att
sedan mattas av något under 2017. Sysselsättningen bedöms öka med 33 000 personer
2016 och med 28 000 personer 2017. Sysselsättningen inom industrin har minskat under
både 2015 och 2016 och minskningen bedöms tillta. Arbetsförmedlingens prognos är att
sysselsättningen minskar med 6 000 personer 2016 och med 9 000 personer 2017. Antalet
sysselsatta inom byggverksamhet har vänt upp under 2016 efter att ha minskat 2015. Sammantaget bedöms antalet öka med 13 000 personer 2016 och med 6 000 personer 2017.

I relativa tal ökar sysselsättningen starkast inom byggverksamheten. Inom såväl privata
som offentliga tjänster är sysselsättningsökningen stark även i relativa termer, med något
starkare ökning inom den offentliga tjänstesektorn under både 2016 och 2017. Inom industrin blir minskningen tydlig, framför allt under 2017.
Sysselsatta (16-64 år), tusental samt prognosticerad årlig procentuell förändring.
2015

2016

2017

78

0,0

-1,3

Industri

557

-1,1

-1,6

Byggverksamhet

303

4,3

1,9

Privata tjänster
Offentliga tjänster

2 145
1 556

1,7
2,2

1,5
1,8

Totalt

4 651

1,6

1,2

Jord- och skogsbruk

I totalen ingår även sysselsatta där uppgift om näringsgren saknas.
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen
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Fördjupning

Långsiktig strukturförändring på arbetsmarknaden
Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring. Under perioden från 1850 till
2015 har landet gått från att vara en jordbruksekonomi till en industrination till att bli
en ekonomi som domineras av tjänster.

Från jordbruk till tjänster
Arbetsmarknadens struktur förändras över tid. År 1850 arbetade tre fjärdedelar i Sverige
inom jord- och skogsbruk. I slutet av 1960-talet var andelen mindre än 10 procent. Parallellt medförde industrialiseringen att industrins andel av sysselsättningen fördubblades till
att omfatta mer än 20 procent. Industrin fortsatte att växa fram till mitten av 1960-talet då
den sysselsatte cirka en tredjedel av arbetsmarknaden. Detta blev kulmen för industrins
sysselsättningstillväxt. Mot slutet av 1960-talet hade privat tjänstesektor vuxit sig starkare
och passerade industrin när det gäller andelen sysselsatta. Samtidigt inleddes utbyggnaden
av offentlig tjänstesektor, som ökade i betydelse i rask takt. I början av 1990-talet sysselsatte den ungefär en tredjedel.
Privat tjänstesektor växte kontinuerligt under hela 1900-talet och vid slutet av seklet sysselsattes mer än 40 procent inom sektorn. Under början av 2000-talet fram till år 2015 steg
dess betydelse ytterligare då 46 procent var sysselsatta inom sektorn. Vid samma tid sysselsatte offentlig tjänstesektor 34 procent av arbetsmarknaden.
Även om industrin numera endast sysselsätter 12 procent så har sektorn en stor påverkan
på sysselsättningen inom andra sektorer. Industrins minskande andel beror framför allt på
teknisk utveckling och produktivitetsförbättringar. Andra viktiga orsaker till nedgången av
industrisysselsättningen är att verksamhet flyttats till i andra länder. Dessutom har verksamheter lagts ut på andra företag som räknas till privat tjänstesektor, vilket har minskat
behovet av anställda i industriföretagen.

Privat tjänstesektor i stark expansion
Den privata tjänstesektorn har expanderat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Mellan 1995
och 2015 ökade antalet sysselsatta med mer än en halv miljon personer. Mer än hälften av
ökningen skedde inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Det innebär att ungefär
två tredjedelar av sysselsättningstillskottet återfunnits inom tjänster som främst är företagsberoende och resterande tredjedel inom tjänster som främst är beroende av privat
konsumtion.
Under perioden 1995 till 2015 har sysselsättningen inom offentlig tjänstesektor ökat med i
genomsnitt 12 000 personer per år. Av den uppgången stod offentlig förvaltning och utbildning för vardera 5 000 personer. Vård och omsorg svarade för 2 000 personer. Detta
betyder att tjänstesektorerna stod för hela uppgången av den totala ökningen av sysselsättningen.
Inom byggverksamheteten ökade antalet sysselsatta med i genomsnitt 3 000 personer per
år under ovan nämnda period medan industrisysselsättningen föll med i genomsnitt 11 000
personer per år. Den pågående strukturförändringen mot tjänsteproduktion fortsätter men
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det är viktigt att komma ihåg att en betydande del av tjänsteexpansionen drivs av de varubaserade näringarna. Under samma tid tappade jord- och skogsbruk 2 000 sysselsatta per
år.

Utbildningsstrukturen i förändring
Det pågår också en stor förändring av utbildningsstrukturen på den svenska arbetsmarknaden. Under perioden 1993 till 2014 har andelen eftergymnasialt utbildade bland
sysselsatta stigit från 26 till 41 procent.9 Trenden mot att andelen sysselsatta med eftergymnasial utbildning ökar bedöms fortsätta vilket resulterar i att andelen eftergymnasialt
utbildade överstiger andelen sysselsatta med gymnasial utbildning i början av 2020-talet.
Under samma period skedde en stor nedgång av andelen sysselsatta med högst förgymnasial utbildning, från 24 till 11 procent. Andelen sysselsatta med högst gymnasial utbildning
har endast förändrats lite. Den förändrade utbildningsstrukturen beror delvis på förändrade kompetenskrav på arbetsmarknaden. Detta understryker att gymnasieutbildning
krävs för de allra flesta jobben på arbetsmarknaden.

Eftergymnasialt utbildade ökar inom samtliga sektorer
Ökningen av andelen sysselsatta eftergymnasialt utbildade är störst inom privata tjänster,
där andelen stigit från 22 till 37 procent perioden 1994 till 2014. Den största förändringen
inom sektorn redovisades inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Under samma
period steg motsvarande andel från 44 till 57 procent inom offentlig tjänstesektor och har
skett överlag inom samtliga verksamheter. Inom den sektorn kräver således merparten av
jobben en eftergymnasial utbildning.
Inom industrin steg andelen sysselsatta med eftergymnasial utbildning från 16 till 30 procent, det vill säga nära en fördubbling under perioden. Utbildningskraven har framför allt
skärpts inom verkstadsindustrin. Andelen sysselsatta eftergymnasialt utbildade är lägre
inom byggverksamheten och inom jord- och skogsbruk. Inom förstnämnda ökade andelen
från 8 till 13 procent och inom den senare från 9 till 20 procent.
Under samma tidsperiod skedde en överlag stor nedgång av sysselsatta med högst förgymnasial utbildning. Störst förändring har skett inom industrin där andelen fallit från 33
till 14 procent. En liknande nedgång skedde inom byggnadsverksamheten (från 32 till 15
procent). Jord- och skogsbruk sysselsätter fortfarande högst andel förgymnasialt utbildade
med 26 procent. Offentlig tjänstesektor sysselsätter endast 5 procent.

9

Enligt Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS.
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Jord- och skogsbruk
Konjunkturen inom jord- och skogsbruket blir fortsatt svag. De positiva signaler som
ändå ges räcker inte för att antalet sysselsatta ska kunna öka under prognosperioden.

Antalet sysselsatta i branschen minskar svagt
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk har haft en sjunkande trend under lång tid.
Jord- och skogsbruken sysselsatte 80 000 personer tredje kvartalet 2016 vilket är 1,7 procent av samtliga sysselsatta i landet. Sysselsättningen 2016 bedöms landa på samma nivå
som 2015 för att därefter minska med 1 000 personer under 2017. Det är främst de låga
mjölkpriserna, fördyrande regelverk och svårigheter att attrahera arbetskraft som orsakar
sysselsättningsminskningen.

Den globala marknaden styr
Stora delar av jordbrukssektorn styrs av den globala marknaden. Spannmålspriserna styrs
av de stora spannmålsproducerande nationerna såsom Ryssland, USA och Australien. Priserna på förnyelsebar energi och oljeväxter bestäms av råoljepriset, vilket också påverkar
efterfrågan på skogsbrukets flis.

God efterfrågan på svenskt kött
Den del av svensk matproduktion som inte påverkas lika mycket av global prissättning är
köttproduktionen. Tack vare Sveriges rekordlåga användning av antibiotika i djuruppfödningen och betande djurs betydelse för den biologiska mångfalden är efterfrågan på svenskt
kött stor. Som följd av ett ihållande lågt mjölkpris har antalet mjölkkor minskat i Sverige
vilket har gett direkta effekter på tillgången till nötkött eftersom hälften av Sveriges nötköttsproduktion är en biprodukt från mjölkproduktionen. Priset på nötkött ökade kraftigt
under 2015 men har under 2016 dalat svagt. Bedömningen är dock att priset kommer att
ligga kvar på en hög nivå under prognosperioden. Mjölkproduktion är arbetskrävande och
med allt färre mjölkgårdar minskar antalet sysselsatta i hela branschen.
Grisproducenterna har genomgått flera stålbad de senaste tio åren och många producenter
har avvecklat sin verksamhet. De som är kvar är starkt rationaliserade och investeringsviljan är låg. I dagsläget är priserna förhållandevis bra och utsikterna för 2017 är positiva, inte
minst med tanke på att efterfrågan på svenskt griskött tenderar att öka.

Fjäderfä och frukt- och grönsaksodling är framgångsbranscher
En av de delbranscher som har gått bäst de senaste åren är kyckling- och äggproduktion.
Kycklingkött är tillsammans med lammkött en av de få produkter där andelen svenskproducerat kött ökar i handeln. Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Södermanland är de
regioner som är stora inom fjäderfä. Optimismen är alltjämt stor, men frågetecken vid investeringar återstår utifrån farhågan att marknaden kan bli mättad.
Frukt- och grönsaksodlingen har gått framåt i Sverige, särskilt den ekologiska. Det beror
framför allt på den höga inhemska efterfrågan på svenska produkter samt producenters
investeringar i lågsyrelager, vilket har gett dem förhandlingsfördelar gentemot handeln.
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Frukt- och grönsaksodling är arbetskrävande och en hämmande faktor är svårigheterna att
hitta arbetskraft.
Särskilt inom branscherna fjäderfä samt frukt- och grönsaksodling, är efterfrågan stor på
ekologiska produkter. Två krafter pressar priserna för de ekologiska producenterna. Det
ena är handelns egna varumärken, vars syfte är att sänka priserna för konsumenten, det
andra är att offentliga aktörer ofta söker ekologiska alternativ men att de vid offentlig upphandling pressar priserna till producenterna hårt. Det får till följd att den ekologiska
produktionen inte byggs ut i den takt som annars skulle vara möjlig. Ett annat hinder för
ekologisk produktion är den begränsade tillgången till ekologiskt gödselmedel.

Diversifierad verksamhet
För att klara svängningar i priser eller skördebortfall har många lantbrukare sidoinkomster. Här syns starka lokala skillnader. Lantbrukare intill större städer har ofta en stark
sidoinkomst från entreprenadverksamhet såsom snöröjning. Allt fler arbetar utanför gården vid lågsäsong med mer administrativa uppgifter, såsom bokföring eller olika typer av
rådgivning. I norr och i det så kallade mjölkbältet från Halland till Öland har inte den alternativa arbetsmarknaden varit lika stark, varför man istället har satsat på att utveckla
den egna gården. Eftersom landskapet passar bäst för djurproduktion har mjölk- och köttproduktion blivit starka näringsgrenar här. I norr är lantbrukarna främst hänvisade till
mjölk- och köttproduktion eftersom markerna och klimatet inte lämpar sig lika väl för
spannmål, frukt och grönt.
En viktig sidoinkomst för svenska lantbrukare är skogen. En aspekt som utmärker Sverige
i EU är symbiosen mellan jord- och skogsbruk. I Sverige är många lantbrukare även skogsägare. Skogen har således fått kompensera för svängningarna i lantbruksdelens lönsamhet.
Denna symbios mellan jord- och skogsbruk gör Sverige, tillsammans med Finland, unika i
EU.

Branschen har svårt att attrahera arbetskraft
Arbetsgivarnas svårigheter att hitta rätt kompetens återfinns inom de flesta branscher, så
också inom jord- och skogsbruk. Efterfrågan på kompetens finns men få väljer att utbilda
sig till yrken inom näringen. De lantbruksinriktade gymnasierna har svårt att fylla sina
platser. Inom jord- och skogsbruk efterfrågas både högre kvalifikationer, exempelvis lantmästare, men också arbetskraft med gymnasieutbildning samt arbetskraft utan några
formella krav på utbildning. Djurskötare och maskinförare med relevant utbildning och
intresse för näringen framstår som bristyrken, men arbetsgivarna har ibland svårigheter
att hitta arbetskraft även till de arbetsuppgifter som inte kräver någon formell utbildning,
exempelvis ogräsrensare. Orsakerna till detta är bland annat att arbetena ofta är svårtillgängliga med kollektivtrafik varpå det krävs körkort, att man måste kunna arbeta
självständigt och att det krävs viss kunskap om djur och växter även om det inte krävs någon formell utbildning. Läs mer om brist på arbetskraft i avsnittet Utmaningarna på
arbetsmarknaden på sidan 72.
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Industri
Under 2015 planade nedgången av antalet sysselsatta inom industrin ut och sysselsättningen blev oförändrad jämfört med året innan. För åren 2016 och 2017 väntas
emellertid industrisysselsättningen åter minska, med 6 000 respektive 9 000 personer.
Bakom bedömningen ligger bland annat ett fortsatt rationaliseringstryck inom industrin.
Dessutom finns få tecken på någon tydlig förbättring av exporten under prognosperioden, vilket är en avgörande faktor för svensk industris utveckling.

Industrisysselsättningen minskar återigen
Antalet sysselsatta inom industrin minskade påtagligt – med nästan 100 000 personer –
mellan 2008 och 2015. Under loppet av 2015 avtog dock minskningen och antalet sysselsatta blev oförändrat jämfört med året innan, det vill säga på en nivå på drygt en halv
miljon. Antalet arbetade timmar minskade emellertid något, men nedgången var måttliga
1 procent, enligt Nationalräkenskaperna.
Arbetskraftsundersökningarna visar dock återigen på en fallande sysselsättning inom industrin. Sysselsättningen faller dessutom i en tilltagande takt. Tredje kvartalet visar på en
sysselsättningsminskning inom industrin med 1,9 procent, vilket motsvarar omkring
11 000 personer. Antalet arbetade timmar har också fortsatt att falla tillbaka något.
Därtill visar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att kapacitetsutnyttjandet bland
landets industriföretag är i nivå med det historiska genomsnittet. Detta indikerar att det
för många industriföretag fortfarande finns ett relativt stort utrymme att öka produktionen
innan det uppstår behov av att rekrytera ny arbetskraft.

Små förändringar av orderingång och industriproduktion
Efter att gradvis ha förstärkts sedan slutet på 2014 försvagades industriproduktionen under första halvåret 2016. Under de inledande höstmånaderna har dock
industriproduktionsindex stabiliserats och visar dessutom en liten förstärkning. Även orderingången försvagades under årets inledande sex månader, men har återhämtat sig något
sedan dess. I synnerhet är det orderingången från exportmarknaden som visar på en förbättring.
Samtidigt visar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att industriföretagens efterfrågan gradvis har förstärkts sedan 2012. Höstens undersökning visar en viss förbättring av
efterfrågeläget under de senaste sex månaderna, jämfört med vad som framkom i vårens
undersökning.
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Framåtblickande indikatorer indikerar optimism…
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för industrin uppgick till 107 enligt höstens
undersökning, vilket är en klar förbättring jämfört med vårens undersökning. Företagens
efterfrågeförväntningar befinner sig i och med det på en nivå över det normala. Även på
sex till tolv månaders sikt har företagens efterfrågebedömningar stärkts jämfört med våren.
Därmed räknar industriföretagen även i detta tidsperspektiv med en efterfrågan som är
över den normala.

I likhet med Arbetsförmedlingens konjunkturindikator har Konjunkturinstitutets konfidensindikator för industrin stigit under hösten och visar på ett betydligt starkare läge än
normalt. Bakom utvecklingen ligger framför allt ökade produktionsplaner, vilka indikerar
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en mycket starkare tillväxt än normalt de närmaste månaderna. Dessutom har anställningsplanerna förbättrats.
Konjunkturinstitutets konfidensindikator bekräftar därmed Arbetsförmedlingens konjunkturindikator då båda pekar på ett förbättrat läge inom industrin jämfört med i våras.
Även inköpschefsindex för industrin pekar en starkare utveckling än i våras och också enligt detta mått befinner sig näringen i en tillväxtfas. Därmed pekar de framåtblickande
indikatorerna sammantaget på en fortsatt god efterfrågeutveckling inom industrin.
Därtill visar Arbetsförmedlingens undersökning också att industriföretagen upplever en
ökande brist på arbetskraft, även om bristen fortsatt är på en förhållandevis låg nivå. Även
i Konjunkturinstitutets barometerundersökningar rapporterar industriföretagen om en
tilltagande brist på arbetskraft. Inom industrin är inte bristen på arbetskraft generell, utan
snarare begränsad till vissa yrkesgrupper. Läs mer om brist på arbetskraft i avsnittet Utmaningarna på arbetsmarknaden på sidan 72.

… men industrisysselsättningen bedöms ändå minska
Trots den förhållandevis positiva bilden som framträder inom industrin gör Arbetsförmedlingens ändå sammantaget bedömningen att sysselsättningen inom näringen minskar
något under prognosperioden. För 2016 beräknas minskningen till 6 000 personer, motsvarande 1,1 procent. Under 2017 minskar antalet industrisysselsatta med ytterligare
9 000, motsvarande 1,6 procent.
Bakom bedömningen ligger bland annat det faktum att industrin fortsätter att vara utsatt
för ett tydligt rationaliseringstryck, vilket resulterar i än mer automatiserade produktionsprocesser som kräver mindre personal. Svensk industri är dessutom i hög grad är beroende
av en god exportutveckling. Hur efterfrågan från exportmarknaderna – framför allt i det
nordiska närområdet, men även i Europa, USA och tillväxtekonomierna – utvecklas är därför avgörande. Det finns dock få tecken på någon tydligare förbättring av exporten på kort
sikt. Dessutom finns frågetecken längre fram då världshandeln väntas utvecklas svagt.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016

43

Byggverksamhet
Byggkonjunkturen är mycket stark. Bostadsbyggandet ligger på de högsta nivåerna sedan slutet av miljonprogrammet, men behoven av bostäder är fortsatt ännu större.
Anställningsplanerna är expansiva, samtidigt som bristen på arbetskraft utgör ett allt
större problem för arbetsgivarna. Sysselsättningen har ökat i god takt under 2016 och
bedöms fortsätta att öka under 2017.

Byggsysselsättningen ökar i god takt
För 2015 var drygt 300 000 personer sysselsatta inom byggverksamhet. Under 2016 har
sysselsättningen ökat i god takt, efter att ha utvecklats svagt de senaste åren. Tredje kvartalet 2016 ökade sysselsättningen med nästan 15 000 personer jämfört med samma kvartal
2015. Som årsgenomsnitt för 2016 bedöms ökningen uppgå till 13 000 personer, motsvarande 4,3 procent. Därefter bedöms sysselsättningen öka med 6 000 personer 2017,
motsvarande 1,9 procent.

Stark byggkonjunktur
Byggverksamheten har utvecklats starkt under flera års tid och stämningsläget är fortsatt
mycket positivt. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för byggverksamheten, som illustrerar företagens förväntningar om utvecklingen av efterfrågan de kommande sex
månaderna, har ökat med sex enheter jämfört med vårens undersökning. Konjunkturindikatorn uppnår nu indexvärdet 111, det högsta värde som har uppmätts sedan hösten 2006.
Efterfrågeförväntningarna ligger därmed på en nivå som är mycket över den normala.

Även i Konjunkturinstitutets barometerundersökning bekräftas bilden av en stark utveckling och att det råder mycket höga förväntningar inom byggverksamheten. Konjunktur-
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indikatorn för byggindustri10 uppgick till höga 116 i november. Det var framför allt högt
ställda förväntningar om ett ökat byggande samt planer på att öka antalet anställda som
bidrog till nivån. Andelen företag som anger bristande efterfrågan som största hindret för
byggandet har minskat i takt med att andelen företag som anger brist på arbetskraft som
största hinder har ökat.

Bostadsbyggandet på de högsta nivåerna sedan miljonprogrammet
Bostadsinvesteringarna har ökat i god takt de senaste åren och ligger på höga nivåer. Det
är nybyggnationen som ökar tydligt. Ombyggnadsinvesteringarna har däremot minskat under 2016. Hela minskningen ligger på småhussidan. Nedgången beror på förändringarna
av ROT-avdraget. Huvuddelen av renoveringsbehoven inom framför allt flerbostadshus,
och i synnerhet miljonprogramsområdena, finns kvar även om många renoveringar redan
genomförts eller påbörjats. Ombyggnadsinvesteringarna i flerbostadshus har ökat och bedöms fortsätta att öka.
Antalet påbörjade nybyggda bostäder är på de högsta nivåerna sedan slutet av miljonprogrammet. Under 2015 påbörjades nästan 46 000 bostäder och under 2016 har
ökningstakten tilltagit ytterligare. Boverket bedömer att bostadsbyggandet fortsätter att
öka under 2017 men i betydligt långsammare takt än under 2016. Nivåerna blir därmed
fortsatt höga. Boverket menar dock att takten i bostadsbyggandet kan ha drivits upp av
bostäder på mark med tillfälliga bygglov.
Det finns flera faktorer som riskerar att begränsa bostadsbyggandet. Dessa är framför allt
begränsningar i kommunernas kapacitet inom planering och bygglov, men också den mer
allmänna bristen på arbetskraft inom byggverksamhet. En ökad användning av prefabricerade byggelement kan bidra till ett snabbare och mindre personalintensivt byggande.

Fortsatt stora behov av investeringar i offentliga lokaler och anläggningar
De stora investeringsbehoven i kommuner och landsting kvarstår och ökar. Många befintliga lokaler, till exempel skolor och sjukhus, har stora renoveringsbehov. Samtidigt har
bland annat det stora sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna färdigställts, vilket innebär
en tydligt dämpande effekt på investeringsvolymerna framöver.
Det krävs också tillskott genom nybyggnad för att möta den ökande befolkningen. Dessutom medför det omfattande bostadsbyggandet nya investeringsbehov i bland annat vägar
och anläggningar. Såväl behoven av renovering och nybyggnad som möjligheterna att genomföra dem skiljer sig åt regionalt och lokalt.
Det privata lokalbyggandet ökade under inledningen av 2016, men utvecklingen mattades
av under tredje kvartalet. De privata anläggningsinvesteringarna har dock ökat i god takt
under 2016, men läget skiljer sig åt mellan olika branscher.

I redovisningen av Konjunkturinstitutets barometerundersökning motsvarar Byggindustri det vi här benämner
Byggverksamhet (SNI 41-43). Konjunkturinstitutet publicerar dock normalt resultaten av sin undersökning för
Bygg- och anläggningsverksamhet (SNI 41-42).
10
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Brist på nyckelkompetenser kan bromsa byggprocesser
Arbetsgivarna i vår intervjuundersökning uppger att anställningsplanerna är fortsatt expansiva. Hälften av arbetsgivarna planerar att utöka antalet anställda, vilket är betydligt
fler än det historiska genomsnittet.
Kapacitetsutnyttjandet i branschen ligger på en nivå över det historiska genomsnittet. Av
arbetsgivarna i vår undersökning anger 67 procent att de kan öka produktionen med maximalt 5 procent utan att anställa mer personal. Hela 42 procent av arbetsgivarna uppger att
de inte kan öka produktionen alls utan att anställa mer personal. Det är det högsta uppmätta värdet sedan hösten 2007.
Samtidigt har bristen på arbetskraft fortsatt att öka, en utveckling som pågått sedan 2013.
I höstens undersökning uppgav 40 procent av arbetsgivarna att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret. Andelen har ökat med fyra procentenheter
jämfört med förra hösten. Den ökande bristen på arbetskraft bekräftas också i Konjunkturinstitutets barometerundersökning.
Det finns risk att brist på nyckelkompetenser i vissa fall kan bromsa byggprocesser. Arbetsgivarna använder många olika strategier för att motverka arbetskraftsbristen. Läs mer om
brist på arbetskraft i avsnittet Utmaningarna på arbetsmarknaden på sidan 72.
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Privata tjänster
Privata tjänstesektorn fortsätter att utvecklas starkt, även om styrkan i ökningen avtar
något. Sysselsättningen inom sektorn har ökat i god takt under 2016. Under 2017 bedöms
sysselsättningen fortsätta att öka. Antalet sysselsatta bedöms öka med 37 000 personer
2016 och med 32 000 personer 2017.

Varannan sysselsatt inom privata tjänster
Närmare varannan sysselsatt person i Sverige, mer än 2,1 miljoner år 2015, arbetar inom
den privata tjänstesektorn. Sysselsättningen har ökat i god takt under lång tid. År 2015
ökade den med 36 000 personer jämfört med året innan. Under de tre första kvartalen 2016
har sysselsättningen fortsatt öka i god takt.

Den största branschen inom privata tjänstesektorn är finansiell verksamhet och företagstjänster, där 36 procent av de sysselsatta i sektorn återfanns 2015. Handeln sysselsatte 26
procent, medan transport respektive personliga och kulturella tjänster sysselsatte 11 procent vardera. Inom information och kommunikation återfanns 9 procent av de sysselsatta
inom området och 8 procent fanns inom hotell och restaurang.

32 000 nya jobb under 2017
Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen inom privata tjänstesektorn fortsätter
att utvecklas starkt. Sysselsättningen ökar, även om styrkan i ökningstakten avtar under
prognosperioden. Hushållens ekonomi bedöms bli fortsatt stark och den privata konsumtionen utvecklas starkare 2017 än den gjort 2016. En fortsatt god ökning av hushållens
konsumtion ger positiva effekter i de delbranscher som är knutna till den privata konsumtionen, vilket framför allt är handeln, hotell och restaurang samt personliga och kulturella
tjänster. Den mer allmänna dämpningen av BNP-tillväxten bidrar dock till en försiktigare
ökningstakt. Sysselsättningen bedöms öka med 37 000 personer 2016, motsvarande 1,7
procent och med 32 000 personer 2017, motsvarande 1,5 procent.
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Viss dämpning men fortsatt stark efterfrågeutveckling
Efterfrågan i privata tjänstesektorn har utvecklats starkt de senaste åren. Företagen i vår
undersökning uppger förvisso att efterfrågan det senaste halvåret har utvecklats något svagare än vad de förväntade sig i våras. Efterfrågan har dock fortsatt varit på en nivå över den
normala. Tjänsteproduktionen fortsatte att öka under tredje kvartalet 2016, men i något
avtagande takt. Produktionen ökade i samtliga delbranscher, men det var framför allt information och kommunikation samt företagstjänster som bidrog till ökningen. Den privata
konsumtionen återhämtade sig under tredje kvartalet 2016, efter en minskning kvartalet
innan. Tjänsteexporten fortsatte samtidigt att utvecklas starkt. I tjänsteexporten ingår även
utlänningars konsumtion i Sverige, som bidrog till ökningen.

Framtidsförväntningarna i den privata tjänstesektorn är fortsatt starka, men de har mattats
av något jämfört med i våras. Konjunkturindikatorn uppmättes i höstens intervjuundersökning till 105, en viss minskning jämfört med i våras. Indikatorn ligger dock fortsatt på
en nivå som indikerar en stark utveckling och ett läge över det normala. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2016 är liksom tidigare framtidsförväntningarna
starkast inom delbranscherna information och kommunikation samt handel.
Det starka läget och de positiva förväntningarna bekräftas i Konjunkturinstitutets barometerundersökning. Konfidensindikatorerna för såväl de privata tjänstenäringarna som
handeln visar på ett starkare läge än normalt. Också inköpschefsindex för den privata tjänstenäringen har ökat och ligger på en nivå som tydligt indikerar tillväxt.
Brist på arbetskraft är ett tilltagande problem för arbetsgivarna, framför allt inom vissa av
delbranscherna. Bristen kan dock fortfarande inte beskrivas som något generellt problem
inom den privata tjänstesektorn. I höstens intervjuundersökning uppgav 28 procent av arbetsgivarna inom privata tjänster att de upplevt brist på arbetskraft, vilket är en ökning
med tre procentenheter jämfört med vårens undersökning. Störst brist är det inom information och kommunikation samt transport. Läs mer om brist på arbetskraft i avsnittet
Utmaningarna på arbetsmarknaden på sidan 72.
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Kapacitetsutnyttjandet inom privata tjänster har ökat jämfört med vårens undersökning.
Andelen arbetsgivare som i höstens undersökning uppgav att de kan öka tjänsteproduktionen med som mest 5 procent utan att rekrytera mer personal ligger en bra bit över det
historiska genomsnittet. En tredjedel av företagen i vår undersökning uppger att de utökat
antalet anställda under det senaste året. Antalet företag som planerar att utöka antalet anställda under det kommande året är marginellt färre än i vårens undersökning, men fortsatt
på en nivå över det historiska genomsnittet.

Optimismen inom finansiell verksamhet och företagstjänster dämpas något
Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största, men också mest heterogena delbranschen inom privata tjänstesektorn. Sysselsättningen har ökat i god takt under flera år.
Sedan 2008 har antalet sysselsatta ökat med nästan 100 000 personer. År 2015 var nästan
770 000 personer sysselsatta inom finansiell verksamhet och företagstjänster, vilket var
14 000 fler jämfört med året innan.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att det tidigare mycket positiva stämningsläget inom branschen dämpats något. De höga förväntningar på efterfrågan som
företagen gav uttryck för i vårens undersökning har inte infriats fullt ut. Stämningsläget är
dock fortsatt positivt. Efterfrågeläget de senaste sex månaderna har legat på en nivå strax
över det historiska genomsnittet. Framtidsförväntningarna är också fortsatt positiva, framför allt på sex till tolv månaders sikt.
Mest optimistiska om den framtida efterfrågeutvecklingen är företag inom forskning och
utveckling, arkitekter och tekniska konsulter samt företag inom reklam och marknadsföring. Arbetsgivare inom finansiella tjänster samt annan verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik har mer försiktiga förväntningar. I Konjunkturinstitutets barometerundersökning framkommer en liknande bild, men där är förväntningarna bland företag
inom arbetsförmedling och personaluthyrning samt kontors- och andra företagstjänster
mer försiktiga.
Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på samma höga nivå som i våras. Nästan 45 procent av
arbetsgivarna i vår undersökning uppger att de kan öka produktionen med som mest 5 procent utan att anställa mer personal. Andelen företag som planerar att utöka
personalstyrkan under det kommande året ligger på en fortsatt hög nivå strax över det historiska genomsnittet. Andelen är dock något lägre än i våras.

Handeln planerar för fler anställda
Handeln sysselsatte i genomsnitt nästan 550 000 personer 2015. Antalet sysselsatta har
ökat i god takt sedan 2013. Även försäljningen har utvecklats starkt. Hushållens starka ekonomiska ställning, tillsammans med den goda utvecklingen inom byggverksamheten, har
drivit utvecklingen. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har efterfrågeutvecklingen varit fortsatt stark under det senaste halvåret. Också framtidsförväntningarna är
starka, över det historiska genomsnittet för branschen. Framtidsförväntningarna har dock
dämpats något jämfört med vårens undersökning. I Konjunkturinstitutets barometerundersökning bekräftas den goda utvecklingen inom handeln. Konfidensindikatorn ligger på
en nivå över den normala och såväl förväntningarna på försäljning som anställningsplanerna är positiva.
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Kapacitetsutnyttjandet inom handeln har ökat sedan vårens undersökning och ligger nu i
nivå med det historiska genomsnittet för branschen. Av arbetsgivarna i vår undersökning
uppgav en dryg tredjedel att de kan öka tjänsteproduktionen med som mest 5 procent utan
att anställa mer personal. Det finns med andra ord fortsatt ett relativt gott utrymme för
arbetsgivarna att möta en ökad efterfrågan genom att låta befintlig personal arbeta mer.
Inom handeln har många anställda tim- eller deltidsanställningar, vilket innebär att arbetsgivare i många fall kan möta uppgångar i efterfrågan med befintlig personal.
Anställningsplanerna är dock fortsatt på en hög nivå, en bit över det historiska genomsnittet för branschen.

Positiva tongångar inom transport
Under 2015 var närmare 240 000 personer sysselsatta inom transportnäringen. Det syns
ingen tydlig trend i sysselsättningsutvecklingen. Stämningsläget inom transportnäringen
har varit dämpat under lång tid, men det senaste halvåret har utvecklingen stärkts markant. Efterfrågan på företagens tjänster det senaste halvåret blev nästan lika stark som
företagen förväntade sig i våras. Även framtidsförväntningarna om efterfrågan är positiva,
en bra bit över det historiska genomsnittet.
Kapacitetsutnyttjandet inom transportnäringen ligger fortsatt på en nivå en bit över den
genomsnittliga. Drygt hälften av arbetsgivarna i vår undersökning uppgav att de kan öka
tjänsteproduktionen med som mest 5 procent utan att rekrytera mer personal. Andelen företag som planerar att utöka personalstyrkan på ett års sikt har ökat tydligt jämfört med
vårens undersökning och är på en nivå högt över det historiska genomsnittet för branschen.

Gott stämningsläge inom personliga och kulturella tjänster
Personliga och kulturella tjänster är ett heterogent område som innefattar flera olika typer
av service- och tjänsteverksamhet inom områden såsom skönhetsvård, sport, nöje och fritid. Många av de sysselsatta inom området är egenföretagare. Sysselsättningen har ökat
trendmässigt under flera års tid. År 2015 var 230 000 personer sysselsatta inom personliga
och kulturella tjänster. SCB:s tjänsteproduktionsindex visar att tjänsteproduktionen inom
personliga och kulturella tjänster ökat tydligt under perioden januari till och med oktober
2016 jämfört med samma period året innan.
Stämningsläget inom personliga och kulturella tjänster är positivt. De senaste sex månaderna har efterfrågan förvisso utvecklats svagare än företagen förväntade sig i våras.
Utvecklingen är dock på en nivå strax över det genomsnittliga förväntningsläget inom området. Arbetsgivarnas framtidsförväntningar är fortsatt positiva men på en något lägre nivå
än i våras.
Kapacitetsutnyttjandet har ökat tydligt och ligger på en nivå en bit över den genomsnittliga
för området. Av företagen i vår undersökning uppger nästan hälften att de kan öka tjänsteproduktionen med som mest 5 procent utan att anställa mer personal. Företagens
anställningsplaner ligger i nivå med det historiska genomsnittet för branschen. De har
dämpats något jämfört med vårens undersökning.
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Expansiva anställningsplaner inom information och kommunikation
Information och kommunikation sysselsätter nästan 200 000 personer. Sysselsättningen
ökade 2015, efter att ha minskat både 2013 och 2014. Efterfrågeläget i branschen ligger på
mycket höga nivåer. Arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens undersökning uppger att efterfrågeläget de senaste sex månaderna legat på en nivå högt över det genomsnittliga för
branschen. Framtidsförväntningarna är också mycket positiva, såväl för det närmaste halvåret som för de kommande sex till tolv månaderna. I Konjunkturinstitutets
barometerundersökning är datakonsulter och programvaruproducenter – som tillhör information och kommunikation – mycket positiva om utvecklingen. Konfidensindikatorn
ligger på en nivå mycket över det normala.
Kapacitetsutnyttjandet i branschen har ökat tydligt jämfört med i våras och ligger nu på en
nivå över det historiska genomsnittet för branschen. Mer än hälften av arbetsgivarna i vår
undersökning uppger att de kan öka produktionen med som mest 5 procent utan att anställa mer personal. Anställningsplanerna ligger på en fortsatt mycket hög nivå, över det
historiska genomsnittet för branschen. Det är dock något färre företag som planerar att
utöka antalet anställda jämfört med vårens undersökning.

Framtidsförväntningarna inom hotell och restaurang dämpas
Hotell- och restaurangnäringen sysselsatte drygt 160 000 personer 2015. Såväl sysselsättningen som efterfrågeläget i branschen har utvecklats starkt de senaste åren. Näringen är
konjunkturkänslig och i hög grad beroende av den ekonomiska utvecklingen för såväl företag som hushåll. Den har dessutom en tydlig säsongsvariation – efterfrågan är högre under
sommar- än vinterhalvåret.
Företagen i vår undersökning uppger att efterfrågan under det senaste halvåret har utvecklats starkare än genomsnittet för branschen. Framtidsförväntningarna är också positiva,
även om de har mattats av något jämfört med vårens undersökning. I perspektivet kommande sex månader ligger de under det historiska genomsnittet, medan de i perspektivet
kommande sex till tolv månader ligger en bit över. Framtidsförväntningarna är även något
svagare än de var för ett år sedan. Också i Konjunkturinstitutets barometerundersökning
framkommer en positiv bild av utvecklingen inom hotell- och restaurangnäringen. Konfidensindikatorn ligger på en nivå över det normala.
Kapacitetsutnyttjandet ligger på en nivå över den genomsnittliga för branschen. Av företagen i vår undersökning uppgav 37 procent att de kan öka tjänsteproduktionen med som
mest 5 procent utan att anställa mer personal. Andelen företag som planerar att utöka personalstyrkan på ett års sikt har minskat jämfört med vårens undersökning och ligger nu i
nivå med det historiska genomsnittet för branschen.
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Offentliga tjänster
De offentliga tjänsterna sysselsätter drygt en tredjedel av samtliga sysselsatta i åldern
16-64 år. Näringsgrenen består av verksamhetsområdena vård och omsorg, utbildning
och offentlig förvaltning och kan delas in i statliga, regionala och kommunala verksamheter. Verksamheterna kan drivas i offentlig regi eller vara externt upphandlad att
utföras av privat aktör.

Behoven ökar inom flera områden
De flesta verksamheterna inom offentliga tjänster är behovsstyrda utifrån den demografiska sammansättningen och förändringarna. Politiken försöker i möjligaste mån sätta
upp ekonomiska ramar som motsvarar behoven, utifrån vad som är möjligt i den totala
budgeten. Skatteintäkterna styrs främst av antalet arbetade timmar och befolkningsutvecklingen. Sverige har en växande befolkning och en ökning av antalet arbetade timmar.
Behoven inom offentliga tjänster ökar dock ännu mer, vilket medför att ekonomin blir ansträngd för de flesta kommuner och landsting de närmaste åren. På vissa håll i landet har
en del verksamheter redan tidigare gått med underskott, som till exempel verksamheter
inom äldreomsorgen.
Till 2016 ökade de generella statsbidragen. Denna ökning riskerar dock delvis att urholkas
av ökade kostnader, exempelvis löneökningar de närmaste åren. Samtidigt beräknas utvecklingen av skatteunderlaget vara som starkast under 2016.11 Därefter avtar utvecklingen
samtidigt som kostnaderna fortsätter att öka. Kommunerna tenderar då istället att låna
mer pengar, eller höja skatterna, för att klara sina verksamheter. Besparingar i verksamheterna diskuteras därtill. Äldreomsorgen är en hårt ansatt verksamhet som på flera håll i
landet dras med underskott, i vissa fall sedan flera år. Det är också ett område där behoven
ökar kraftigt framöver. Ett annat är socialtjänsten som också har haft problem under flera
år på många håll i landet främst med arbetsmiljön och en hög omsättning av personal som
konsekvens. Den offentliga tjänstesektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren,
både vad gäller finansieringen och tillgången till kompetens.

Asylmottagandet – tillgång och utmaningar
Det stora asylmottagandet under 2015 har satt stor press på de offentliga verksamheterna,
inte minst kommunerna som tar över ansvaret efter att de asylsökande har fått tillfälligt
eller permanent uppehållstillstånd. Det är framför allt bostadsbristen och regelverket kring
bostadsbyggande som har skapat problem för kommunerna. Vidare ställer det ökade krav
på utbildningsväsendet, kommunernas socialtjänst och sjukvården. Ryckigheten med uppstartade och nedlagda asylboenden och regelförändringar kring HVB-hem gör det svårt för
kommunerna att planera verksamheterna på ett bra sätt och det medför ökade kostnader.
Det stora asylmottagandet under 2015 har bidragit till ökad offentlig och privat konsumtion, vilket är tillväxtstimulerande. Det ökar sysselsättningen och därmed även
skatteintäkterna. Utan tillskotten till arbetskraften som de nyanlända utrikes födda utgör
skulle arbetskraften vara krympande på många håll i landet, med minskad tillväxt och ökad
arbetskraftsbrist som följd. För att asylmottagandet ska bidra till en positiv utveckling är

11
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integrationen av nyanlända helt avgörande. Arbetsförmedlingen har en viktig roll med etableringsuppdraget men andra aktörer måste bidra.

Mycket stora svårigheter att hitta rätt kompetens
Som framgår av avsnittet Efterfrågan på arbetskraft på sidan 27, visar Arbetsförmedlingens undersökning att svårigheterna att hitta rätt kompetens vid rekrytering har ökat. Det
har länge redovisats höga bristtal inom sjukvården, men under senare år har bristen ökat
även inom de kommunala verksamheterna. Det handlar främst om pedagoger, omsorgspersonal och handläggare på socialförvaltningarna. Kommunerna konkurrerar med
varandra om kompetensen vilket har skapat en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. De
kommuner som har råd att höja lönerna står som vinnare medan andra får allt svårare att
hitta rätt kompetens.
Problemen att hitta rätt kompetens har medfört att alltmer personal hyrs in, med ökade
kostnader som följd. I Arbetsförmedlingens undersökning framgår det att verksamheterna
planerar för minskat antal inhyrd personal, men historiskt sett har de haft svårt att lyckas
med det. Med tanke på den bristsituation som råder är risken stor att utvecklingen med
ökade kostnader för inhyrd personal i offentliga verksamheter fortgår, trots intentionerna
att bromsa den. Framväxten av nya befattningar som kräver kortare utbildning kan dock
mildra bristen. Exempelvis kan omsorgspersonal med kort utbildning underlätta för undersköterskor och sjuksköterskor. Lärarassistenter kan underlätta lärarens jobb. Läs mer
om brist på arbetskraft i avsnittet Utmaningarna på arbetsmarknaden på sidan 72.

Stark sysselsättningsökning väntas
Den offentliga sektorn sysselsätter 1,6 miljoner människor där vård och omsorg står för
knappt hälften av dessa. Antalet som jobbar inom sektorn förväntas fortsätta öka. Som genomsnitt för 2016 förväntas antalet sysselsatta i sektorn öka med 34 000 personer
motsvarande 2,1 procent och under 2017 med 28 000 personer, motsvarande 1,8 procent.
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Utbudet av arbetskraft
Sedan 2008 är det utrikes födda som har stått för tillväxten av befolkningen i yrkesaktiva
åldrar i Sverige samtidigt som utbudet av arbetskraft kontinuerligt har ökat. Detta har
inneburit att hela tillskottet till arbetskraften under perioden, 250 000 personer, har bestått av utrikes födda. Arbetskraftsökningarna har berott både på en ökad befolkning i
yrkesaktiva åldrar och på att arbetskraftsdeltagandet har gått upp. Under prognosperioden väntas deltagandet dock minska något. Totalt väntas arbetskraften fortsätta att
växa med ytterligare 159 000 personer 2016-2018.

Utrikes födda står för tillskotten på arbetsmarknaden
Arbetskraftens storlek bestäms av befolkningsutvecklingen i yrkesaktiv ålder och huruvida
dessa deltar i arbetskraften eller inte. Personer som ingår i arbetskraften är antingen sysselsatta eller arbetslösa.
Under de senaste åren har den inrikes födda befolkningen i yrkesaktiv ålder, 16-64 år, kontinuerligt minskat från år till år. Den befolkningstillväxt som ändå har skett i yrkesaktiva
åldrar har därmed helt bestått av utrikes födda. Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos
är detta en utveckling som väntas fortgå fram till 2020-talet. Utan tillskottet av utrikes
födda skulle med andra ord befolkningen i yrkesaktiva åldrar minska i Sverige. Detta innebär att utvecklingen på svensk arbetsmarknad under prognosperioden till största del beror
på hur det kommer att gå för gruppen utrikes födda.

Senare års utveckling är ett resultat av en kombination av demografiska faktorer – där inflödet av yngre inrikes födda till arbetskraften är mindre än utflödet av äldre – samtidigt
som den utrikes födda befolkningen i yrkesaktiva åldrar har ökat till följd av invandringen.
Befolkningen i yrkesaktiv ålder ska inte förväxlas med arbetskraften – samtliga personer i
åldrarna 16-64 år deltar inte i arbetskraften. Samtidigt avgör befolkningen i yrkesaktiva
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åldrar vilka arbetskraftsförändringar som är möjliga, givet att arbetsdeltagandet i befintlig
befolkning inte ändras. Under senare år har utrikes födda inte bara stått för hela ökningen
av befolkningen i yrkesaktiva åldrar, utan också för de arbetskraftsökningar som har skett.

Mellan tredje kvartalet 2015 och 2016 har arbetskraften i Sverige ökat med 57 000 personer, motsvarande en ökningstakt på 1,1 procent. Hela arbetskraftsökningen utgörs av
utrikes födda som har ökat med 67 000 personer samtidigt som inrikes födda har minskat
med 10 000.
Utvecklingen hänger samman med att den inrikes födda befolkningen 16-64 år har minskat
med 15 000 personer under perioden, vilket innebär att antalet inrikes födda som inte ingår
i arbetskraften också minskade något, med 5 000. Sammantaget har detta lett till att arbetskraftsdeltagandet bland inrikes födda har ökat med 0,1 procentenheter för att tredje
kvartalet 2016 uppgå till 85 procent. Under samma period har arbetskraftsdeltagandet
bland utrikes födda dock ökat med 1,6 procentenheter, och uppgick vid tredje kvartalet
2016 till 78 procent. Detta har skett samtidigt som befolkningen 16-64 år i gruppen har
ökat med 60 000 individer.

Arbetskraftsdeltagandets utveckling
Totalt uppgick arbetskraftsdeltagandet i åldrarna 16-64 år till 84 procent under tredje kvartalet 2016. Sverige är ett av de länder som har högst arbetskraftsdeltagande bland OECDländerna, mycket tack vare ett högt deltagande bland kvinnor.
Utrikes födda har tydligt lägre arbetskraftsdeltagande än inrikes födda. Framför allt är deltagandet lågt bland utrikes födda kvinnor där andelen var 73 procent under tredje kvartalet
2016. Motsvarande andel för utrikes födda män var 84 medan inrikes födda kvinnor och
män båda låg högre – 85 respektive 86 procent.
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Samtidigt har arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda ökat tydligt under det senaste
året. Bland utrikes födda kvinnor har deltagandet gått upp med 0,7 procentenheter och
bland utrikes födda män har det ökat med 2,3. Bland inrikes födda har det redan höga arbetskraftsdeltagandet förändrats mycket lite bland såväl kvinnor som män.
Utvecklingen med ett ökat arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda är har pågått under
det senaste decenniet. En bakomliggande orsak är den utbudsstimulerande politiken, där
syftet har varit och är att öka arbetsutbudet. Exempel på sådana reformer är jobbskatteavdraget och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
Utöver detta är har dock också det ökade arbetskraftsdeltagandet troligen drivits av en demografisk effekt inom gruppen 16-64 år då det har skett stora förskjutningar inom gruppen
mot antalet personer i åldrarna 25-34 år respektive 45-54 år under perioden.
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Situationen beror på att de stora barnkullarna som föddes under sent 80- och tidigt 90-tal
samt 60-talisterna, som är de som utgör dessa åldersgrupper idag, är betydligt fler än vad
motsvarande åldrar var för ett decennium sedan. Eftersom arbetskraftsdeltagandet normalt är högt bland personer i åldrarna 25-34 och 45-54 år, så har detta sannolikt bidragit
till att arbetskraftsdeltagandet har ökat. Effekten drivs främst av det faktum att det sena
80- och tidiga 90-talets babyboom nu till stora delar har lämnat åldersgruppen 16-24 år.
Där är arbetskraftsdeltagandet ofta lågt, främst eftersom många i dessa åldrar studerar på
heltid.

Arbetskraften växer i god takt
Sedan 2008 har arbetskraften i Sverige ökat med 250 000 personer, motsvarande en ökningstakt på knappt 1 procent årligen. Höstens prognos är att arbetskraften fortsätter att
öka med 51 000 personer 2016 och 50 000 år 2017 för därefter öka något starkare, med
58 000, under 2018.
Under prognosperioden väntas arbetskraftsdeltagandet var oförändrat på omkring 83 procent. Att arbetskraften trots detta ökar mer i antal under 2018 än åren dessförinnan hänger
samman med att befolkningen i yrkesaktiv ålder ökar betydligt starkare då än under föregående år. Därmed är det befolkningsökningen i yrkesaktiv ålder, snarare än ett ökat
arbetskraftsdeltagande bland dessa, som driver arbetskraftsutbudsökningarna under prognosperioden.
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Arbetslösa
Under 2016 väntas arbetslösheten minska från 2015 års nivå på 7,5 procent till 7,0 för att
sedan ytterligare sjunka till 6,8 procent under 2017. 2018 vänder dock utvecklingen och
arbetslösheten ökar något, till 6,9 procent. Att arbetslösheten ökar vid slutet av prognosperioden hänger samman med en kombination av starkare arbetskraftstillskott i grupper
som initialt står längre ifrån arbetsmarknaden samtidigt som jobbtillväxten försvagas
under kommande år. Totalt väntas 360 000 personer vara arbetslösa under 2018.

Små förändringar av arbetslösheten
Efter 2010 års nivå på 8,7 procent – toppnoteringen i efterdyningarna av finanskrisen –
har arbetslösheten i Sverige ömsom sjunkit, ömsom haft en nästintill oförändrad utveckling. Under 2015 stärktes konjunkturen och arbetslösheten började åter sjunka. Under 2015
var i genomsnitt 7,5 procent av arbetskraften i landet arbetslösa.

Under tredje kvartalet 2016 låg arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 på 6,4 procent, vilket
var 0,2 procentenheter lägre än motsvarande kvartal 2015. Antalsmässigt var 9 000 färre
personer arbetslösa.

Arbetslösheten ökar bland högst förgymnasialt utbildade
Arbetslösheten har minskat bland både inrikes och utrikes födda. Minskningen är dock
större bland inrikes än utrikes födda – 0,5 procentenheter jämfört med 0,3. Totalt uppgick
arbetslösheten bland inrikes födda till låga 4,1 procent under 2016 års tredje kvartal medan
motsvarande andel för utrikes födda var 15,0 procent. Därmed har tudelningen mellan inrikes och utrikes födda på svensk arbetsmarknad, avseende relativa arbetslöshetsnivåer,
ökat under det senaste året – minskade arbetslöshetsnivåer inom båda grupper till trots.
Hela minskningen av antalet arbetslösa låg på gruppen inrikes födda som minskade med
22 000 personer samtidigt som utrikes födda arbetslösa ökade med 13 000. Detta hänger
delvis samman med att inrikes födda har minskat i arbetskraften. Det i sin tur hänger ihop
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med en minskning av inrikes födda i befolkningen i yrkesaktiv ålder. Parallellt med detta
har antalet utrikes födda i arbetskraften ökat med hela 67 000 personer varav 54 000, utöver de 13 000 fler arbetslösa, istället blivit sysselsatta.
Under det senaste året har arbetslösheten minskat mer bland kvinnor än män men skillnaderna är små. Minskningen har endast varit 0,1 procentenheter starkare för kvinnor. Tredje
kvartalet 2016 låg arbetslösheten bland män på 6,7 procent och 6,0 procent bland kvinnor.
Jämförs olika åldersgrupper framgår att arbetslösheten framför allt har minskat i gruppen
16-24 år. Jämfört med tredje kvartalet 2015 har nivån sjunkit med 1,2 procentenheter samtidigt som det har skett mer marginella förändringar för övriga åldersgrupper. Även
antalsmässigt är det personer i åldrarna 16-24 år som har minskat mest, med 13 000 personer.

Om perspektivet ändras till utbildningsnivåer så har arbetslösheten varit i det närmaste
oförändrad bland gymnasieutbildade och eftergymnasialt utbildade medan arbetslösheten
har ökat bland högst förgymnasialt utbildade. Totalt uppgick arbetslösheten under tredje
kvartalet 2016 till 14 procent bland personer med högst förgymnasial utbildning i åldrarna
25-64 år, 5 procent bland gymnasialt utbildade och 4 procent bland eftergymnasialt utbildade.

Utvecklingen inom åldersgruppen 15-74 år
Under tredje kvartalet 2016 var arbetslösheten i åldersgruppen 15-74 år 6,3 procent, vilket
var 0,2 procentenheter lägre än under samma kvartal året innan. Antalet arbetslösa i åldersgruppen minskade med 10 000 jämfört med tredje kvartalet 2015.
Bland ungdomar, som i den internationellt jämförbara arbetsmarknadsstatistiken definieras som åldrarna 15-24 år, har arbetslösheten minskat trendmässigt alltsedan inledningen
av 2013. Jämförs tredje kvartalet 2016 med samma kvartal 2015 har minskningen fortsatt
med 1,3 procentenheter. Vid tredje kvartalet 2016 låg ungdomsarbetslösheten i Sverige på
14,7 procent, vilket var den lägsta nivån sedan tredje kvartalet 2003. Drygt hälften av alla
arbetslösa ungdomar är heltidsstuderande.
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Bakom minskningen ligger både en allmänt stärkt arbetsmarknad och en minskad arbetskraft bland ungdomar. Den minskade arbetskraften beror delvis på en minskning av
befolkningen i åldrarna 15-24 år. Därtill har arbetskraftsdeltagandet i gruppen också minskat, med 2 procentenheter mellan tredje kvartalen 2015 och 2016. För mer information om
arbetskraftsutbudet, se avsnittet Arbetskraftsdeltagandets utveckling på sidan 54.

Långtidsarbetslösheten
Ett annat, kompletterande sätt att beskriva arbetslösheten är att följa utvecklingen för långtidsarbetslösheten. I AKU likställs långtidsarbetslöshet med arbetslösheten bland personer
som har en sammanhängande arbetslöshetsperiod på 27 veckor eller mer.
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Under senare år har långtidsarbetslösheten legat på en relativt stabil nivå. Medan arbetslösheten totalt sett har haft en tydligt vikande trend sedan 2015, har långtidsarbetslösheten
istället börjat visa en mycket svagt ökande tendens under 2016 års tre första kvartal. Utvecklingen hänger sannolikt samman med den förändrade sammansättningen av
arbetslösa. För mer information, se avsnittet Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på
arbetsmarknaden på sidan 69.
Totalt uppgick antalet långtidsarbetslösa under tredje kvartalet 2016 till 102 000 personer,
vilket var 1 000 fler än under motsvarande kvartal år 2015. Eftersom antalet arbetslösa totalt sett har minskat med 9 000 personer under samma period innebär det att andelen
långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa har ökat med 1 procentenhet för att vid tredje
kvartalet 2016 utgöra 31 procent.

Arbetslösheten i princip oförändrad men antalet arbetslösa ökar
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att arbetslösheten kommer att vara i
princip oförändrad under prognosperioden. Under 2016 väntas nivån minska från 7,5 procent till 7,0 för att sedan ytterligare sjunka till 6,8 procent under 2017. År 2018 vänder dock
utvecklingen och arbetslösheten ökar något till 6,9 procent. Att arbetslösheten ökar vid slutet av prognosperioden hänger samman med en kombination av ett starkare
arbetskraftstillskott i grupper som initialt sett står längre ifrån arbetsmarknaden, samtidigt
som jobbtillväxten försvagas under kommande år.
Detta innebär att antalet arbetslösa minskar med 24 000 under 2016 och med 5 000 under
2017 för att sedan öka med 12 000 personer under 2018. Det totala antalet landar därmed
på 360 000 vid slutet av prognosperioden.
För åldersgruppen 15-74 år, som utgör det internationellt jämförbara arbetslöshetsmåttet,
väntas arbetslösheten gå från 6,9 procent år 2016, till 6,7 under 2017 och därefter 6,8 år
2018. Antalsmässigt innebär detta en minskning på 24 000 för 2016 och 6 000 för 2017
medan antalet ökar med 12 000 år 2018. Detta är under de jämviktsnivåer – på 7,5 procent
– som beräknats av OECD för prognosåren.

Varför bör vi förvänta oss olika utveckling mellan prognoserna för arbetslösa
och inskrivna arbetslösa under 2017?
Under prognosperioden bedöms antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen
börja öka tidigare än det officiella arbetslöshetsmåttet. Skillnaden uppstår eftersom Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är två
olika källor vars uppgifter sammanställs med helt olika metoder. Med nuvarande inflöde
av nyanlända utrikes födda till arbetskraften fångar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik upp dem av dessa som blir arbetslösa snabbare än vad AKU:s urvalsram förmår.
AKU är den officiella arbetsmarknadsstatistiken i Sverige men under senare år har Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik kommit att bli en allt viktigare komplementär källa för
alla som vill följa utvecklingen av arbetslösheten i landet.
Arbetsförmedlingens uppgifter om inskrivna arbetslösa avser öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd som har registrerat sig hos Arbetsförmedlingen.
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Arbetslösa i AKU baseras på svaren om arbetsmarknadsstatus från en intervjuundersökning med ett urval på omkring 30 000 individer. Urvalet dras från Registret över
totalbefolkningen (RTB).
Det som skapar skillnader mellan inskrivna arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och arbetslösa enligt AKU är – förutom de rent definitionsmässiga skillnaderna
gällande begreppen – olika mätperioder, bortfall, under- och övertäckning i AKU samt hur
urvalet av individerna i AKU dras och förs in.12 Det centrala som avgör skillnaden i arbetslöshetsutvecklingen mellan måtten just nu är det senare.
Medan Arbetsförmedlingens uppgifter om inskrivna arbetslösa uppdateras vid varje veckooch månadsslut, baseras uppgifter om arbetslösa i AKU på arbetsmarknadsstatus för ett
urval av individer som dras en gång per år. Detta sker i november varje år men urvalet
omfattar de individer som var folkbokförda i landet den sista september. I januari året
därpå börjar det nya urvalet roteras in och rotationen in i undersökningen sker successivt
över ett års tid. Varje månad införs en ny rotationsgrupp och den äldsta rotationsgruppen
försvinner ut ur undersökningen.
Detta innebär att AKU-data för till exempel september månad 2016 delvis är baserad på en
urvalsram dragen utifrån folkbokföringsregistret så tidigt som i september 2013. Vägning
görs varje månad mot hur stor del av det totala månadsurvalet som kommer från respektive
årsurval. Utöver det kalibreras också vikterna mot aktuell registerinformation.13
Sammantaget innebär detta att nyanlända utrikes födda som har fått uppehållstillstånd och
blivit folkbokförda kan komma med i AKU först i samband med nästkommande urvalsdragning.14 Därtill kommer rotationen göra att deras andel i urvalet de facto kommer att
dröja ytterligare en tid.
För att en nyanländ utrikes född person ska skrivas in som öppet arbetslös hos Arbetsförmedlingen krävs däremot endast att hen har fått ett uppehållstillstånd och ett
personnummer och att personen i fråga väljer att skriva in sig. Incitamenten för individen
att göra detta tidigt efter erhållet uppehållstillstånd är sedan etableringsreformen genomfördes 2010 stora, inte minst eftersom det innebär tillgång till etableringsersättning.
Under perioder med hög invandring av utrikes födda – som i hög grad väljer att delta i
arbetskraften – innebär detta att Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik på kort sikt
kommer att ge en annan bild av utvecklingen av arbetslösheten än vad det officiella arbetslöshetsmåttet i AKU gör. Därmed ökar antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen
tidigare under prognosperioden än vad antalet arbetslösa enligt AKU gör.

12 För mer information om skillnaderna mellan AKU och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, se SCB (2016)

Jämförande studie AKU och Af 2015, Bakgrundsfakta 2016:2.
13 För mer information om urvalet i AKU, se SCB (2016) Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS).
14 Observera att det därtill just nu är långa väntetider för att få uppehållstillstånd.
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Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har fortsatt att minska under 2016
men kommande år vänder trenden då antalet stiger från 363 000 till 370 000 under 2017
och vidare till 378 000 år 2018. Totalt ökar antalet med 15 000 personer under 2017 och
2018 jämfört med 2016 års nivå.
Det som driver ökningen är främst att antalet nyanlända utrikes födda – en grupp som
initialt står längre från arbetsmarknaden – ökar i arbetskraften samtidigt som jobbtillväxten dämpas under prognosperioden. Därmed blir inte sysselsättningstillväxten
tillräckligt stark för att fånga upp arbetskraftsökningarna helt. Till skillnad från officiella
arbetslöshetsmåttet i AKU börjar ökningen redan 2017 i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Inskrivna arbetslösa börjar öka igen
Sedan 2014 har antalet inskrivna arbetslösa minskat från år till år men prognosen hösten
2016 är att trenden bryts under 2017 och istället övergår till en ökning under prognosperioden. Bakgrunden är att arbetskraftsökningarna på 50 000 och 58 000 under kommande
år till stora delar kommer att bestå av nyanlända utrikes födda, en grupp som initialt står
långt från arbetsmarknaden. Många av dessa kommer förvisso att komma i arbete men med
en svagare jobbtillväxt under prognosåren kommer också en del att bli inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Totalt ökar antalet inskrivna arbetslösa med 15 000
personer under 2017 och 2018 jämfört med 2016 års nivå.

Ökning av antalet inskrivna arbetslösa utomeuropeisk födda
Tittar man närmare på det senaste årets minskning av inskrivna arbetslösa på 12 000 personer15 och bryter ner den på födelselandgrupp blir det tydligt att hela minskningen har
Tredje kvartalet 2016 jämfört med tredje kvartalet 2015. Förändring av kvartalsgenomsnitt avrundade till tusental. Observera att avrundningen ibland påverkar summeringar.
15
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drivits av en nedgång av antalet inrikes födda, som minskat med 23 000 personer. Samtidigt har antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda ökat med 12 000 personer under
perioden. Det är endast utomeuropeiskt födda som ökar inom gruppen utrikes födda.
Födda i Europa exklusive Sverige har istället blivit 3 000 färre medan inskrivna arbetslösa
utomeuropeiskt födda har ökat med 14 000 personer. Utvecklingen förklaras i hög grad av
ett ökat inflöde inom etableringsuppdraget.
Sett till utbildningsnivå har minskningen av antalet inskrivna arbetslösa drivits av en nedgång av antalet gymnasieutbildade som har minskat med 15 000 personer. Samtidigt har
antalet eftergymnasialt utbildade varit i praktiken oförändrat medan antalet inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning har ökat med 4 000 individer.
Ökningen inom gruppen med högst förgymnasial utbildning utgörs helt av personer med
kortare än nioårig grundskola som har ökat med 6 000 personer mellan tredje kvartalet
2015 och tredje kvartalet 2016. Gruppen som har gått klart grundskolan men inte har högre
utbildningsnivå än så har samtidigt minskat med 2 000 personer. Totalt sett uppgick antalet inskrivna arbetslösa med kortare än nioårig grundskoleutbildning 59 000 personer
under tredje kvartalet 2016. Därmed var gruppen lika stor som gruppen som hade gått ut
grundskolan men saknade högre utbildning än så.
Byter man åter perspektiv och bryter ner förändringarna av antalet inskrivna arbetslösa på
kön så framgår det att kvinnor har minskat mer antalsmässigt än män. Kvinnorna är 6 000
färre än under samma kvartal 2015 medan männen är 5 000 färre. Totalt var 160 000 kvinnor och 194 000 män inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen under tredje kvartalet
2016.
Vid en åldersfördelning av förändringarna under det senaste året framgår att minskningen
främst har drivits av att unga, 16-24 år, har minskat med 12 000 personer. Även åldersgrupperna 35-44 år, 45-54 och 55-64 år har minskat under det senaste året medan antalet
inskrivna arbetslösa i åldrarna 25-34 år istället har ökat med 1 800 personer. Utvecklingen
hänger samman med det allmänt förbättrade arbetsmarknadsläget men också med de demografiska förändringarna där de stora barnkullarna i slutet av 80- och början av 90-talet
snart helt har lämnat åldersgruppen 16-24 år. För mer information om förändringar i arbetskraften, se Arbetskraftsdeltagandets utveckling på sidan 54.

Lediga arbetskraftsresurser hos Arbetsförmedlingen i oktober 2016
Utöver att beskriva de förändringar som har skett av det totala antalet inskrivna arbetslösa
under det senaste året är det också viktigt att beskriva olika undergrupper. Detta för att
förstå förutsättningarna för matchningen mellan utbud och efterfrågan.
Bilden nedan illustrerar de lediga resurserna på svensk arbetsmarknad vid slutet av oktober 2016, om begreppet arbetskraftsresurser likställs med inskrivna arbetslösa hos
Arbetsförmedlingen. Eftersom utbildningsnivåer är en viktig förklarande variabel för arbetslöshet, tar bilden tar utgångspunkt i utbildningsnivå (rutor) och specificerar dessa
genom att fördela antalet individer efter födelselandgrupp (cirkeldiagram).
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Inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen oktober 2016 fördelat på utbildningsnivå och födelselandgrupp

Källa: Arbetsförmedlingen

Som framgår ovan utgjorde utrikes födda en majoritet av samtliga inskrivna arbetslösa vid
slutet av oktober 2016. Detsamma gällde för samtliga utbildningsnivåer, utom bland inskrivna arbetslösa gymnasieutbildade. Högst andel utrikes födda återfanns i gruppen
inskrivna arbetslösa med utbildning kortare än nioårig grundskola, där hela 88 procent var
utrikes födda. Gruppen eftergymnasialt utbildade bestod till 58 procent av utrikes födda. I
samtliga fall är dessa andelar mycket högre än motsvarande andelar i befolkningen som
helhet.

Inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda till arbete ökar
Under tredje kvartalet 2016 var antalet nyinskrivna öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen omkring 300 fler än samma kvartal 2015. Ökningen låg helt på gruppen
utomeuropeiskt födda, då både nyinskrivna inrikes födda och nyinskrivna födda i Europa
blev färre.
Inskrivna arbetslösa som har gått till arbete var 400 färre tredje kvartalet 2016 jämfört med
samma kvartal året innan. Samtidigt som antalet inrikes födda och födda i Europa har drivit minskningen så har antalet utomeuropeiskt födda ökat med 900 jämfört med
motsvarande kvartal 2015. Samtidigt innebär inte detta att utflödet, räknat som andel till
arbete av det totala antalet inskrivna arbetslösa inom respektive grupp, har ökat för utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa. Istället har nivåerna legat relativt stabilt på
omkring 4 procent av de inskrivna arbetslösa över tid. Samma andelar för grupperna inrikes födda och födda i Europa exklusive Sverige ligger på omkring 9 respektive 7 procent. 16

Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa som går till arbete innevarande månad dividerat
med inskrivna arbetslösa föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.
16
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197 000 i arbetsmarknadspolitiska program 2018
De arbetsmarknadspolitiska programmen17 syftar till att ge de arbetssökande en starkare
ställning på arbetsmarknaden och öka deras möjligheter till att få ett arbete. En form är
programmen med aktivitetsstöd som utgörs av olika typer av aktiverings-, utbildnings- och
praktikinsatser. Några exempel är arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik, jobb- och
utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Behovet och utformningen av insatser påverkas av konjunkturläget och av arbetslöshetens sammansättning.

En annan form av arbetsmarknadspolitiska program är lönestöd, till exempel traineejobb
inom ramen för 90-dagarsgarantin, extratjänster för långtidsarbetslösa, instegsjobb och
särskilt anställningsstöd inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Under 2015 deltog i genomsnitt 191 000 personer totalt i arbetsmarknadspolitiska program
och antalet väntas öka under kommande år. År 2016 beräknas antalet deltagare uppgå till
i genomsnitt 188 000 personer. Under både 2017 och 2018 till väntas antalen vara 197 000
personer.18

Sysselsättningsfasen avvecklas under prognosperioden
Av garantiprogrammen är jobb- och utvecklingsgarantin det största. Fas 1 och 2 i jobb- och
utvecklingsgarantin (JOB) omfattade i genomsnitt 66 000 personer 2015. Antalet deltagare
beräknas öka till i genomsnitt 78 000 per månad under 2016, 89 000 under 2017 för att
därefter minska till 81 000 under 2018.
Från och med 1 februari 2016 går inga nya deltagare in i sysselsättningsfasen som tidigare
har varit den del av jobb- och utvecklingsgarantin för personer med längst inskrivningstider i programmet. Sysselsättningsfasen är planerad att avvecklas helt till den 1 januari

I arbetsmarknadspolitiska program ingår, förutom program med aktivitetsstöd, även arbetsmarknadspolitiska
program för arbete – det vill säga lönestöd exklusive stöd till funktionsnedsatta. Nystartsjobb ingår inte heller.
18 Arbetsförmedlingens återrapportering till regeringen; Prognos för utbetalningar 2016-2020. 2016-10-26.
17
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2018. Antalet deltagare kommer därför att sjunka successivt och bedöms i genomsnitt till
4 000 per månad under år 2017.
Fram till 15 augusti 2016 var möjligheten att lämna jobb- och utvecklingsgarantin för att
påbörja studier på kommunal vuxenutbildning (grundläggande eller gymnasial nivå) alternativt motsvarande på folkhögskola samt inom universitet, högskola, yrkeshögskola eller
eftergymnasial utbildning på folkhögskola begränsad till deltagare som varit inskrivna i
jobb- och utvecklingsgarantin i minst 450 dagar. Efter detta har dock samtliga deltagare i
jobb- och utvecklingsgarantin fått möjlighet att gå till reguljär utbildning inom kommunernas vuxenutbildning medan tillgången till högskola och universitet fortsatt kräver att
deltagaren varit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst 450 dagar.
Arbetsförmedlingen har i budgetunderlaget 2017-2019 påtalat det stora behovet av fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning och fått gehör för förslaget i budgetpropositionen
hösten 2016. Totalt utökas antalet platser inom vuxenutbildning med cirka 70 000, vilket
innebär en värdefull möjlighet att förbättra den långsiktiga matchningen på svensk arbetsmarknad.
Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar har minskat i snabb takt under senare år. År
2015 omfattades i genomsnitt 27 000 ungdomar per månad. Antalet deltagare bedöms fortsätta att minska och beräknas uppgå till i genomsnitt 15 000 per månad under 2018.
Antalet i förberedande insatser ökar under prognosperioden, från 34 000 år 2015 till
44 000 år 2018. De insatser som svarar för ökningen är förberedande utbildning och validering samt kartläggning, vägledning och rehabilitering.
Antalet personer som har lönesubventionerade tjänster med anställningsstöd väntas öka
kraftigt, från att omfatta i genomsnitt 14 000 personer under 2015 till i genomsnitt 33 000
personer per månad under 2018. Bakom uppväxlingen ligger framför allt satsningar på åtgärderna extratjänster, traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin samt moderna
beredskapsjobb. Åtgärderna ligger i linje med Arbetsförmedlingens önskan om fler subventionerade platser för personer som har kort utbildning och som har svårt att finna
arbete.
Läs mer om samtliga program i Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadspolitiska
program – Årsrapport 2015.

Utrikes född, utomeuropeiskt född, nyanländ, i etableringsuppdraget?
Senare års utveckling med en minskade befolkning i yrkesaktiv ålder (16-64 år) bland
inrikes födda och en hög invandring av utrikes födda till Sverige har lett till ett ökat intresse för mer information om utrikes födda situation på den svenska arbetsmarknaden.
Som nämnts i fördjupningen Varför bör vi förvänta oss olika utveckling mellan prognoserna för arbetslösa och inskrivna arbetslösa under 2017? på sidan 60, tenderar
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik att fånga upp delar av denna utveckling tidigare än den officiella arbetsmarknadsstatistiken, AKU.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande, 1664 år, som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa kategorier är öppet arbetslösa
– det vill säga de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan kategori är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper tillsammans benämns som
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inskrivna arbetslösa. Det finns också andra sökandekategorier, till exempel ombytessökande och deltidsarbetslösa. Dessa kategoriseras dock inte som inskrivna arbetslösa.
Alla personer som är folkbokförda och därmed har ett svenskt personnummer kan skriva
in sig hos Arbetsförmedlingen. Vanligen skrivs man i första hand in som öppet arbetslös.
Direkt efter inskrivning kan dock individen komma att klassas i en annan sökandekategori
vilket kan innebära att hen inte längre räknas som inskriven arbetslös. Vid inskrivning registreras födelseland.
Vid eller efter inskrivning kan en individ även klassas som nyanländ om hen är född utanför
EU/EES och inte har vistats i Sverige i längre än tre år efter erhållet uppehållstillstånd. 19
För att därtill räknas som i etableringsuppdraget måste individen ingå i målgruppen för
uppdraget. I denna ingår personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande med flera samt anhöriga till dessa. De anhöriga ska, för att tillhöra målgruppen,
ha sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att den utlänning som den anhöriga har
anknytning till först togs emot i en kommun. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 och
det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall
omfattas även unga från 18 år som saknar föräldrar i Sverige. Etableringsuppdraget pågår
som mest i två års tid. Sammantaget innebär detta att alla utrikes födda inte klassas som
nyanlända och alla nyanlända ingår inte i etableringsuppdraget.
Inskrivna arbetslösa oktober 2016
Utrikes född
197 000

Varav
utomeuropeiskt Varav nyanländ
född
157 000

73 000

Varav i
etableringsuppdraget
54 000

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet deltagare i etableringsuppdraget ökar
Tabellen ovan redovisar endast individer som var inskrivna arbetslösa vid slutet av oktober
2016 medan nedan analys avser hela gruppen som ingick i etableringsuppdraget, det vill
säga samtliga 65 000 personer. Av samtliga personer som ingick i etableringsuppdraget i
oktober 2016 var 83 procent, motsvarande 54 000 personer, inskrivna arbetslösa. Övriga
deltagare i etableringsuppdraget hade ett arbete med eller utan stöd, nystartsjobb eller
ingick i gruppen övriga, som för närvarande inte kan tillträda ett arbete.
Antalet personer som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har ökat kraftigt
alltsedan insatsen infördes i december 2010. Under perioden januari till och med oktober
2016 har antalet deltagare legat på i genomsnitt 59 000 per månad vilket kan jämföras med
47 000 personer samma period 2015. Uppgången beror på en ökning av målgruppen för
uppdraget i den yrkesaktiva befolkningen.
Inflödet till etableringsuppdraget har växlat upp under hösten 2016, från en inströmning
på ungefär 2 500 personer per månad vid inledningen av året, till närmare 4 000 personer

Den exakta definitionen är: personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd (PUT, UAT, UT, T-UT, T-UAT, TUT) eller uppehållskort (PUK,
UK).
19
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under hösten 2016. Inflödet beräknas öka ytterligare under vintern och nå en topp på 6 000
per månad under inledningen av 2017 för att sedan dämpas något under loppet av 2017.
Under prognosperioden beräknas det totala antalet deltagare i etableringsuppdraget fortsätta att öka för att i genomsnitt uppgå till 61 000 personer per månad under 2016 och
därefter 79 000 under 2017. Under 2018 väntas dock nivåerna minska igen till 73 000,
främst till följd av minskad invandring under 2016.20

Tider utan arbete
För att fördjupa förutsättningarna för diskussionen om matchningen på svensk arbetsmarknad bör man följa tiderna utan arbete bland de inskrivna arbetslösa. Mellan tredje
kvartalet 2015 och dito 2016 ökade antalet inskrivna arbetslösa med tider utan arbete på
längre än tolv månader21 med knappt 4 000 individer, för att uppgå till 144 000 personer.
Eftersom antalet inskrivna arbetslösa totalt sett samtidigt har minskat så har detta inneburit att andelen utan arbete i mer än tolv månader av det totala inskrivna arbetslösa har ökat
från 38 till 41 procent.
En bakomliggande orsak till att både antalet och andelen inskrivna arbetslösa med tider
utan arbete i mer än tolv månader ökar är ökningar av nyanlända utrikes födda i arbetskraften. Vid slutet av oktober 2016 var 26 procent av alla inskrivna arbetslösa med tider
utan arbete på mer än tolv månader antingen i etableringen, eller hade varit det tidigare.
Samma andel ett år tidigare var 20 procent. En stor del av tillskottet till arbetskraften består
av personer som står långt från arbetsmarknaden, vilket innebär att både andelen och antalet arbetslösa med långa tider utan arbete förväntas öka under prognosperioden.

Sammanlagd tid som inskriven arbetslös de senaste tio åren
Förutom att följa hur långa tider som nuvarande inskrivna arbetslösa har varit utan arbete
går det också att räkna ihop sammanlagda inskrivningstider för dessa över tid. Denna statistik fångar in individer som växlar mellan perioder i arbete och arbetslöshet och därmed
har svårt att få fast förankring på arbetsmarknaden.22 Därmed kan resultaten ses som en
bättre indikation på hur stark den arbetslöses ställning på arbetsmarknaden är över tid än
när man bara tittar på tiden bland inskrivna arbetslösa för innevarande inskrivningsperiod.

Arbetsförmedlingens återrapportering till regeringen: Prognos för utbetalningar 2016-2020. 2016-10-26.
Detta är måttet på långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. För inskrivna arbetslösa upp till 25 år är definitionen istället utan arbete i mer än sex månader.
22 Observera att detta sätt att mäta inte är detsamma som att mäta rundgången på arbetsmarknaden då det senare
sätter en gräns på ett år från nuvarande inskrivningstid. För mer information om rundgång som mått, se rapporten Harkman & Taslimi (2015) Vad har hänt med rundgången på arbetsmarknaden? Rapport om
återkommande arbetslöshet under perioden 1992-2012.
20
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Bryter man ner utvecklingen på antalet som har varit inskrivna arbetslösa i sammanlagt
ett, ett till två, två till tre samt längre än tre års tid framgår att det skedde ett tydligt skifte
under 2015. Efter våren 2015 har gruppen med sammanlagda inskrivningstider på längre
än tre år utgjort en större andel av de totalt inskrivna arbetslösa än gruppen med sammanlagda tider kortare än ett år.
Totalt uppgick gruppen med sammanlagda tider som inskriven arbetslös på över tre år till
120 000 personer i oktober 2016. Gruppen bestod till 36 procent av personer med högst
förgymnasial utbildning – den grupp som också har de högsta arbetslöshetsnivåerna på
svensk arbetsmarknad.
Sedan hösten 2006 har både antalet och andelen i gruppen med svagast anknytning till
arbetsmarknaden ökat. Antalsmässigt handlar det om 39 000 fler personer och andelsmässigt motsvarar uppgången 5 procentenheter. Utvecklingen illustrerar att
Arbetsförmedlingens sökandesammansättning har blivit mer komplex över tid.

Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden
Vissa grupper av inskrivna arbetslösa löper en högre risk att hamna i långa tider utan arbete
än andra. För att beskriva utvecklingen för dessa har Arbetsförmedlingen sedan ett antal
år tillbaka följt utvecklingen uppdelat på grupperna inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden respektive övriga.
Till grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden räknas inskrivna arbetslösa som tillhör en eller flera av grupperna:


Högst förgymnasialt utbildade



Födda utanför Europa



Med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



Äldre (55-64 år)
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Det är viktigt att understryka att definitionen är framtagen eftersom det historiskt sett har
visat sig att individer från dessa grupper har en högre sannolikhet att hamna i långa tider i
arbetslöshet när de väl har blivit arbetslösa.
I oktober 2016 var totalt 361 000 personer inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Av
dessa tillhörde 73 procent, eller 263 000 personer, en eller flera av de grupper som har en
utsatt ställning på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa i övriga grupper, som har
en starkare ställning på arbetsmarknaden, uppgick samma månad till 99 000 personer.
Jämför man tredje kvartalet 2015 med samma kvartal 2016 framgår det att hela arbetslöshetsminskningen under perioden har skett inom gruppen övriga som har minskat med
17 000 personer. Samtidigt har antalet inskrivna arbetslösa i grupper med utsatt ställning
på arbetsmarknaden ökat med 5 000 personer.

Prognosen för 2016-2018 är att denna utveckling kommer att fortsätta. Under 2018 kommer andelen inskrivna arbetslösa i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden att
uppgå till omkring tre fjärdedelar av det totala antalet inskrivna, motsvarande 282 000
personer. Orsaken är främst ett fortsatt stort inflöde till etableringsuppdraget. Därmed
fortsätter utvecklingen mot en allt mer tudelad sökandesammansättning.
Senare tids ökning drivs av att antalet utomeuropeiskt födda bland de inskrivna arbetslösa
ökar. Samtidigt ökar också högst förgymnasialt utbildade medan personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga minskar och antalet äldre, 55-64 år, är
oförändrat. Jämförs tredje kvartalet 2016 med samma kvartal 2015 så har antalet inskrivna
arbetslösa utomeuropeiskt födda ökat med 14 000 och högst förgymnasialt utbildade med
4 000 samtidigt som personer med funktionsnedsättning har minskat med 7 000 personer.
Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda har pågått sedan mitten av
2007. För högst förgymnasialt utbildade började den, efter en tids nedgång, öka igen under
slutet av 2014. Antalet personer med funktionsnedsättning har minskat sedan inledningen
av 2015. Äldre, 55-64 år, har däremot haft en i det närmaste stillastående trend sedan 2014.
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Vid slutet av oktober 2016 uppgick antalet utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa till
157 000 personer. Därmed utgjorde dessa den största undergruppen av grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Näst störst var inskrivna arbetslösa med högst
förgymnasial utbildning, vilka uppgick till 122 000 personer. Inskrivna arbetslösa som
hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var samma månad
65 000 personer medan antalet äldre, 55-64 år, uppgick till 56 000.

Inskrivna arbetslösa som ingår i en eller flera av grupperna
Redovisningen av enskilda undergrupper innehåller dubbelräkningar av individer eftersom en och samma individ potentiellt sett kan ingå i alla fyra delgrupper med utsatt
ställning på arbetsmarknaden. Tittar man på olika kombinationer av egenskaper vid slutet
av oktober 2016 framgår det dock att antalet individer som ingick i alla fyra grupper var
begränsat, endast 1 500 personer.
Vidare var antalet som ingick i tre grupper 16 000, två grupper 101 000 och en grupp
144 000 personer. Den vanligaste kombinationen var utomeuropeiskt födda med högst förgymnasial utbildning. Antalet i båda dessa uppgick till 62 000 personer vid slutet av
oktober 2016. Den näst vanligaste kombinationen var högst förgymnasialt utbildade som
samtidigt hade en funktionsnedsättning som medförde nedsatt arbetsförmåga. Dessa uppgick till 12 000 individer.
Bland de individer som ingick i tre av de fyra grupperna var den vanligaste kombinationen
utomeuropeiskt födda med högst förgymnasial utbildning som var äldre, 55-64 år. Dessa
uppgick vid slutet av oktober 2016 till 5 000 individer.
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Utmaningarna på arbetsmarknaden
Under prognosperioden väntas jobbtillväxten fortsätta, om än i något svagare takt. Tillsammans med ökat inflöde av personer i arbetskraften innebär det att arbetslösheten åter
börjar öka. En viktig utmaning är matchningen på arbetsmarknaden, som påverkar den
ekonomiska tillväxten och sysselsättningsutvecklingen. Obalansen mellan efterfrågan
och utbud väntas bli än större framöver. Detta försvårar matchningen ytterligare och
ökar risken för stigande långtidsarbetslöshet.

Tre viktiga utmaningar 2017 och 2018
Även om sysselsättningstillväxten dämpas under kommande år kan utvecklingen fortsatt
beskrivas som god. En allt knappare tillgång på arbetskraft inom sysselsättningsmässigt
växande yrken kommer att leda till att det blir allt svårare att tillsätta lediga platser. Matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft försvåras betydligt under 2017 och
2018. Detta kommer att bromsa sysselsättningsutvecklingen inom delar av arbetsmarknaden. Det är ett ökande problem, särskilt i många små och medelstora kommuner.
Antalet arbetslösa som har en stark ställning på arbetsmarknaden minskar samtidigt som
antalet arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar. Det betyder att obalansen
mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft blir än större framöver. Tudelningen på arbetsmarknaden ökar. Detta ställer stora krav på en effektiv arbetsmarknadspolitik men
också tydliga krav på andra politikområden såsom utbildnings- och näringspolitik. Arbetsförmedlingen behöver även i högre grad samverka med andra aktörer såsom exempelvis
kommunerna.
Inflödet av nyanlända kommer att öka kraftigt under slutet av 2016 och under 2017, vilket
medför en stor uppgång av antalet utrikes födda inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Detta
innebär en stor utmaning när det gäller etableringsarbetet inom Arbetsförmedlingen och
möjligheterna att lyckas väl med etableringen av nyanlända. Antalet inskrivna arbetslösa
inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka, vilket riskerar att
leda till ett ökat antal inskrivna arbetslösa som går långa tider utan arbete.
Arbetsförmedlingen står inför tre viktiga utmaningar de närmaste åren:


Matchningen – både yrkesmässigt och regionalt



Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden



Hålla tillbaka långtidsarbetslösheten

Matchningen blir en stor utmaning kommande år
Efterfrågan på arbetskraft har utvecklats starkare än vad som är vanligt under en stark
konjunktur, vilket har lett till hög jobbtillväxt. Samtidigt är ett orosmoln att tillgången på
utbildad arbetskraft har minskat inom flera växande yrken. Matchningsarbete blir därmed
en svår utmaning under de kommande åren. Resultatet av matchningsarbetet påverkar dels
styrkan i sysselsättningstillväxten, dels om tillväxten kan ske utan allvarliga störningar.
Det primära ansvaret för arbetskraftsförsörjningen ligger på utbildningsväsendet. Det har
skett begränsade förändringar inom det reguljära utbildningsväsendet över tid och förutsättningarna för att möta behoven på arbetsmarknaden har i vissa avseenden försämrats.
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Inriktning och dimensionering av utbildningar inom universitet och högskolor är trögrörligt och har inte förändrats i någon större utsträckning för att möta arbetsmarknadens
behov under senare år. Dimensioneringen är inte anpassad efter arbetskraftsbehoven och
detta kommer att bli tydligare de kommande åren. Inom eftergymnasiala utbildningar är
möjligheterna till förändring av utbildningssystemets bidrag till kompetensförsörjningen
begränsade på kort sikt och ligger i första hand inom Yrkeshögskolan. Det finns dock eftergymnasialt utbildade bland nyanlända vars kompetens måste nyttjas effektivt. Här kan
bland annat Snabbspåren nämnas som ett verktyg att använda i större utsträckning.
Gymnasieskolereformen från 2011 har närmast försvårat kompetensförsörjningen inom yrken på gymnasial utbildningsnivå. Antalet ungdomar som väljer yrkesinriktade program
har fallit kraftigt sedan den nya reformen trädde i kraft. Den lägre nivån på yrkesutbildningarna förutses bestå framöver. Det medför stigande behov av utbildningsinsatser inom
arbetsmarknadsutbildningen och ökat behov av platser inom den reguljära vuxenutbildningen i form av yrkes-, omställnings- och vidareutbildningar. Här kan det kunskapslyft
som regeringen aviserat – vilket fullt ut omfattar 70 000 nya utbildningsplatser inom bland
annat yrkesvux, lärlingsvux, högskola och yrkeshögskola – nämnas som en möjlighet att
förbättra matchningen.
Flera olika mått indikerar att rekryteringsläget blivit svårare för arbetsgivare. Bristen på
arbetskraft inom näringslivet är dessutom tydligt stigande både i våra egna prognosintervjuer och i Konjunkturinstitutets mätningar. Bägge källorna visar att omkring var tredje
arbetsgivare i privat sektor upplever svårigheter att rekrytera. I bägge fallen är detta nivåer
över de historiska genomsnitten för respektive källa. Arbetsförmedlingens bedömning är
dock att bristen på arbetskraft inom näringslivet hittills inte har ökat i samma takt som
man skulle förvänta sig – givet den höga aktiviteten i ekonomin och på arbetsmarknaden.
Det finns flera bidragande orsaker till de hittills begränsade rekryteringsproblemen. En
viktig faktor är att efterfrågan på arbetskraft till stor del har återfunnits inom de delar av
privata tjänstenäringar där det inte ställs så höga utbildningskrav. Jobben har dessutom
främst uppstått i de tre storstadsregionerna, där tillgången på arbetskraft är god. En ytterligare orsak är de ökade inslagen av utländska entreprenörer, särskilt inom vissa branscher
såsom byggverksamhet och transport. Det har även blivit vanligare att lägga ut uppdrag på
företag i andra länder, till exempel inom IT och teknik. Det sker också en arbetskraftsinvandring inom vissa bristyrken på arbetsmarknaden. Andra förklaringar kan vara att
arbetsgivare lättare når den arbetskraft de önskar rekrytera, till exempel genom sociala medier. Dessutom finns det fortfarande många arbetslösa som söker de lediga jobben.
Beveridgekurvan visar på en försämrad matchningseffektivitet på svensk arbetsmarknad.
Utvecklingen måste dock ses mot bakgrund av den tydliga förändring av arbetslöshetens
struktur som skett under senare år, inte minst det faktum att en växande andel av de inskrivna arbetslösa saknar den utbildning som krävs för de lediga jobben. Detta kan –
åtminstone delvis – ses som en förklaring till de försämrade matchningsresultaten. Bristen
på arbetskraft är dock fortfarande lägre än under konjunkturförstärkningen 2007 och 2008
trots att antalet lediga platser är betydligt fler.
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Efterfrågan på arbetskraft bedöms fortsätta att öka under prognosperioden, vilket väntas
leda till att andelen arbetsgivare som upplever brist på utbildad arbetskraft stiger ytterligare. Den starka efterfrågan medför en snabbt krympande tillgång på utbildad arbetskraft
inom allt fler yrken. Bristtalen inom det privata näringslivet bedömdes i vår förra prognos
passera 30 procent under loppet av 2016, vilket också har skett. De ökade bristtalen väntas
inom vissa branscher leda till längre rekryteringstider och ökade svårigheter för arbetsgivarna att utöka sina personalstyrkor. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ger dock
fortfarande inte några signaler om att bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet
så här långt har haft någon generell påverkan på lönebildningen.
I höstens undersökning var också antalet platser där arbetsgivarna upplevt brist på arbetskraft högre jämfört med vårens och förra höstens undersökningar. Även antalet platser där
arbetsgivarna inte alls lyckats rekrytera har ökat. Resultaten indikerar att utvecklingen är
på väg mot ett läge där det blir betydligt trögare för arbetsgivarna att öka antalet anställda
i den takt de planerar.
Utvecklingen mot ökad brist på arbetskraft går inte att hejda men däremot bromsa. Arbetsmarknadsutbildningen behöver vässas och bli effektivare för att motverka bristen på
arbetskraft inom yrken på gymnasial nivå. På eftergymnasial nivå kan arbetsmarknadspolitiken endast påverka arbetskraftstillgången på marginalen.
Det behövs utökade insatser inom vägledning, studiemotiverande insatser och studier i
kombination med arbete inte bara inom Arbetsförmedlingen. Även utbildningsväsendet
måste ta ett ökat ansvar. Arbetsförmedlingen har svårt att fullt ut lösa de misslyckanden
som skett inom skolsystemet, där mellan 20 och 25 procent av eleverna i varje årskull slutfört gymnasieskolan utan fullständiga betyg under många år.23 För inrikes födda har
andelen legat på strax under 20 procent medan den legat på mer än 40 procent bland elever

23

Efter fyra års studier enligt Skolverkets uppföljning.
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med utländsk bakgrund. Därutöver tillkommer ytterligare en andel elever som avbrutit sin
gymnasieutbildning.
Antalet utbildningsplatser inom det reguljära utbildningsväsendet behöver öka, vilket Arbetsförmedlingen har påpekat under lång tid. I en del fall är intresset för utbildningarna
för lågt. Då behövs betydligt mer kraftfulla vägledningsinsatser än hittills för att locka fler
att söka dessa utbildningar. Det är både ett arbetsgivaransvar men även ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Yrkesvägledningen är dock begränsad och den vägledning som
bedrivs inriktas i huvudsak på att informera om olika utbildningar och i mindre skala om
möjligheterna till jobb.
Andelen arbetslösa med högst förgymnasial utbildning har ökat under flera års tid. De arbetslösas utbildningsbakgrund uppvisar därmed stora skillnader gentemot de
utbildningskrav som ställs vid anställningar, vilket innebär en stor obalans mellan utbud
och efterfrågan. Att förstärka de arbetslösas position på arbetsmarknaden blir viktigt för
att förbättra tillgången på arbetskraft de närmaste åren. Omställningen och rörligheten på
arbetsmarknaden måste även vara hög, vilket innebär att det är viktigt med aktiva insatser
riktade mot arbetslösa som inte fullt ut är matchningsbara. Arbetsförmedlingen måste använda de arbetsmarknadspolitiska programmen på ett effektivt och anpassat sätt för att
öka tillgången på efterfrågad arbetskraft under en god konjunktur.

Bristen ökar successivt inom flera yrkesområden
Bristen på arbetskraft inom privat näringsliv ökar successivt. En liknande utveckling sker
inom offentlig tjänstesektor men på en betydligt högre nivå. Rekryteringsläget blir allt mer
ansträngt och arbetsgivarna kan inte utöka personalstyrkorna i planerad takt. Resultatet
blir att takten i ökningen av sysselsättningen avtar. Bristen på utbildad arbetskraft är utbredd inom allt fler yrken och matchningsläget kommer att bli mycket besvärligt på både
kort och lång sikt. Inom följande yrkesområden väntas bristen öka:


Yrken inom hälso- och sjukvård



Läraryrken



Yrken inom teknik och IT



Yrken inom bygg- och anläggningsarbete



Kvalificerade yrken inom industrin



Några yrken inom tjänster och service

Bristen på utbildad arbetskraft ökar ytterligare inom offentlig sektor
Inom den offentliga sektorn har bristen på arbetskraft varit hög under mycket lång tid och
ökat ytterligare de två senaste åren. Inom vissa yrken har rekryteringsläget blivit mycket
ansträngt, vilket påverkar arbetssituationen på arbetsplatserna negativt. Bristen på utbildad arbetskraft är störst inom landstingen där den legat på en konstant hög nivå under
flera års tid och i stort sett samtliga sjukvårdsinstitutioner rapporterar om rekryteringssvårigheter. Bristen på utbildad arbetskraft ökar samtidigt i snabb takt i kommunerna. Bristen
har stigit sedan slutet av 2013, från en andel på drygt 40 till drygt 70 procent. Därmed är
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det bristen i kommunerna som ligger bakom de senaste årens ökning av bristtalen för offentlig tjänstesektor som helhet. Bristen är mycket omfattande inom kärnverksamheterna
barnomsorg, skola samt äldreomsorg.
Över tid finns det ett bestående underskott på utbildade inom eftergymnasiala yrken vilket
innebär att Arbetsförmedlingen har begränsade möjligheter att påverka matchningsläget.
Det finns därför inga utsikter att rekryteringsläget skulle mildras åren 2017 och 2018 och
läget blir än mer ansträngt på längre sikt. Resultatet av den ökade bristen på arbetskraft
blir att de offentliga arbetsgivarna får betydligt svårare att upprätthålla servicen inom sina
kärnverksamheter. Inom vissa yrken ökar inslaget av konkurrensrekryteringar, vilket leder
till att arbetsgivare tvingas höja lönerna eller erbjuda andra förmåner för att tillsätta lediga
tjänster.
Underskottet av utbildade kommer att hålla tillbaka sysselsättningsökningen under flera
år framöver. Bristen på arbetskraft är mest omfattande inom flera yrken på eftergymnasial
nivå, men det är även brist på arbetskraft inom yrken på gymnasial nivå. En viktig arbetskraftspotential som måste tillvaratas är alla nyanlända som har arbetat inom dessa yrken.
En förutsättning är att deras utbildningar valideras och vid behov kompletteras. En annan
viktig förutsättning är tillräckliga kunskaper i svenska.

En stor ansvarsbörda ligger på arbetsgivarna. De behöver arbeta betydligt mer med att göra
jobben mer attraktiva genom att utveckla organisation, arbetsvillkor och arbetsmiljö. I den
situation som råder tvingas arbetsgivarna vidta kortsiktiga åtgärder för att säkerställa bemanningen på arbetsplatserna, till exempel utöka arbetstiderna, hyra in personal, stänga
eller lägga ner avdelningar eller i högre grad styra när semestrar tas ut samt att förändra
schemaläggningen. Dessa nödåtgärder riskerar att försämra yrkenas attraktionskraft och
ytterligare försvåra arbetskraftsförsörjningen på både kort och lång sikt.

Allt fler privata arbetsgivare har svårt att rekrytera
Inom det privata näringslivet väntas bristen på arbetskraft öka successivt åren 2017 och
2018. Rekryteringssituationen har försämrats inom ett ökat antal yrken då det är svårt att
snabbt finna efterfrågad arbetskraft. Utvecklingen medför att det blir fler lediga platser där
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arbetsgivaren upplever brist på arbetssökande och i ett ökat antal fall finner man inte lämplig kandidater.
Bristen på arbetskraft har stigit inom samtliga sektorer förutom jord- och skogsbruk det
senaste året enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. På gymnasial nivå ökar
bristen inom byggnadsyrken, industriyrken och inom vissa yrken inom tjänstesektorerna.
Det har samtidigt blivit betydligt svårare att finna arbetskraft med eftergymnasial utbildning, till exempel inom teknik och IT. De nya arbetstillfällena tillkommer i störst
utsträckning inom yrken på eftergymnasial nivå, men nya jobb tillkommer även på gymnasial nivå. En fullgjord gymnasieutbildning är i normalfallet ett minimikrav vid
rekryteringar.

Tillgången på byggarbetskraft minskar
Den höga byggaktiviteten medför fortsatt stora behov av byggarbetskraft. Bristen på byggarbetskraft har stigit betydligt under loppet av de tre senaste åren. I vår
intervjuundersökning pekar alla indikatorer på att rekryteringsläget har blivit än mer besvärligt. Av byggarbetsgivarna uppgav 40 procent att de upplevt brist på arbetskraft.
Motsvarande andel för två respektive tre år sedan var 30 och 20 procent. Vakanstiden innan en ledig plats blir tillsatt har ökat de senaste åren. Under tredje kvartalet var den
genomsnittliga vakanstiden, enligt SCB:s konjunktur- och vakansstatistik, en månad för ett
ledigt jobb, vilket kan jämföras med en halv månad för två år sedan. Bristen på arbetskraft
är hög inom samtliga delområden inom byggnads- och anläggningsverksamhet.
Antalet lediga platser där arbetsgivaren upplevt brist på arbetskraft har ökat med ungefär
64 procent på ett år och antalet platser som inte har blivit tillsatta har fördubblats under
samma tid. Cirka 40 procent av arbetsgivarna som redovisade brist på arbetskraft uppgav
att de inte lyckades rekrytera den arbetskraft de sökte. Ungefär lika stor andel av bristföretagen uppgav att det tog längre tid än normalt att genomföra en rekrytering.
Bristen på arbetskraft får en rad konsekvenser för arbetsgivarna. Den främsta är att befintlig personal får arbeta mer. Utöver detta finns det ytterligare konsekvenser som påverkar
företagen nästan lika mycket, så som att de får tacka nej till order, att de behöver anlita
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bemanningsföretag eller att de köper tjänster. En annan konsekvens av bristen på arbetskraft är att var fjärde arbetsgivare avstått från att försöka rekrytera på grund av
matchningsläget. Däremot finns fortsatt inga tydliga signaler om att lönerna är på väg att
öka i någon större omfattning hos arbetsgivare som uppger brist på arbetskraft.
Bristen på byggarbetskraft bedöms fortsätta att öka 2017 och 2018 och närma sig toppnoteringen från år 2007 då ungefär hälften av arbetsgivarna uppgav brist. Bristen blir stor för
erfarna arbetsledare men också inom en rad kategorier av kvalificerade yrkesarbetare med
yrkesbevis. Matchningsläget inom byggverksamheten försvåras av att en begränsad del av
ungdomarna väljer yrkesinriktade utbildningar inom gymnasieskolan samtidigt som ungdomskullarna minskar.

Viss ökad brist på utbildade inom industrin
Konjunkturen inom industrin har förstärkts men inte i den utsträckning som många bedömare har förutsett. Anledningen är att den internationella konjunkturen utvecklats svagare
än väntat och därmed inte har gett den förväntade draghjälpen. Även efterfrågan på arbetskraft har utvecklats svagare än väntat. Bristen på arbetskraft är fortfarande begränsad sett
till industrin som helhet även om den ökat successivt de senaste åren. Den något ökade
bristen speglas även i något längre vakanstider för de lediga industrijobben. Det råder dock
stora skillnader i rekryteringsläget mellan industribranscherna. Verkstadsindustrin rapporterar om stigande brist på arbetskraft med en ökning från 24 till 37 procent av
arbetsgivarna på ett år, samtidigt som rekryteringsläget inom övrig tillverkning förändrats
i liten utsträckning.
Strukturrationaliseringarna fortsätter, vilket medför personalneddragningar inom mindre
lönsamma delar av produktionen. Det finns dock tydliga skillnader i rekryteringsläge mellan olika yrken och delområden. Bristen rör främst tekniker och ingenjörer.
Arbetskraftsefterfrågan väntas inte heller fortsättningsvis stiga i sådan omfattning att det
blir någon större ökning av bristtalen inom ramen för denna prognoshorisont.
Industriföretagen rapporterar att rekryteringssvårigheterna i allt högre utsträckning har
mötts med att befintlig personal fått arbeta mer eller att personal har tagits in via bemanningsföretag. Dessa åtgärder kommer även under prognosperioden att bli de vanligaste
sätten att hantera situationen, vilket håller tillbaka anställningsbehoven inom företagen.
Den ökade användningen av bemanningsföretag har även medfört att sysselsättningsutvecklingen inte längre uppvisar samma mönster som tidigare vid konjunkturförändringar.
Den brist som rapporteras rörande ingenjörer och tekniker väntas öka ytterligare något och
avser alla nivåer inom företagen, men bristen kan även öka avseende kvalificerad yrkespersonal inom produktionen. Industrin lägger i vissa fall ut uppdrag till konsultföretag, till
exempel inom juridik, teknik och IT och det har under det senaste året gett avtryck i att
bristen på högre utbildade ökat inom dessa företag.
Arbetskraftsförsörjningen inom industrin och i industrinära branscher är bekymmersam
på lång sikt. Matchningsläget försvåras av att väldigt få ungdomar väljer industriella utbildningar. Det har under lång tid varit svårt att attrahera ungdomar till denna typ av
utbildningar, något som sannolikt kan relateras till den negativa sysselsättningsutvecklingen inom sektorn och de därpå återkommande budskapen om nedskärningar av
personal.
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Brist inom vissa delar av privat tjänstesektor
Efterfrågan på arbetskraft har ökat inom privat tjänstesektor. I de flesta fall har arbetsgivarna funnit efterfrågad arbetskraft men det finns några näringar där
matchningsproblemen nått höga nivåer. Brist på efterfrågad arbetskraft finns inom bland
annat IT och arkitektfirmor, samt hotell-, finansiell- och konsultverksamhet. Inom IT, arkitektfirmor och konsultverksamhet uppgav en relativt hög andel att bristen på arbetskraft
är ett hinder för deras fortsatta expansion. Detta bekräftas också av ett ökat antal platser
som inte har tillsatts på grund av brist på utbildad arbetskraft samt att vakanstiderna har
ökat.
Bristen på arbetskraft återfinns i hög grad inom yrken som vanligtvis kräver eftergymnasial
utbildning, exempelvis inom IT, arkitektfirmor och konsultverksamhet. För många av
dessa befattningar ställs även krav på god yrkeserfarenhet. Det krävs vanligtvis fleråriga
utbildningar på högskolenivå för de lediga jobben inom dessa branscher. Arbetsförmedlingen har begränsade möjligheter att underlätta matchningen eftersom
grundproblemet är att tillskottet av utbildade från det reguljära utbildningsväsendet är för
litet i förhållande till behoven på arbetsmarknaden. En del av arbetskraftsbristen täcks genom rekryteringar från andra länder eller genom att uppdrag läggs utomlands. De
vanligaste sätten att möta bristen på arbetskraft är att hyra in personal från bemanningsföretag eller att befintlig personal får arbeta mera.
Inom de mer hemmamarknadsinriktade delarna av privat tjänstesektor finns fortsatt goda
förutsättningar för att öka sysselsättningen som planerat, även om arbetskraftstillgången i
en del fall begränsar expansionen. Detta gäller bland annat vissa arbetsgivare inom handel,
personliga tjänster, hotell och restauranger.
En stor del av de lediga jobben inom privat tjänstesektor finns på gymnasial nivå, där tillgången på utbildade inom flertalet yrken är förhållandevis god. Även fortsättningsvis sker
en viss ökning av rekryteringsproblematiken, vilket i många fall medför att bristen får en
mer regional än yrkesmässig prägel.

Många utrikes födda på väg in på arbetsmarknaden
Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden bland utrikes födda har ökat stadigt på senare år. Sysselsättningsgraden är den högsta sedan nuvarande mätmetodik
infördes i AKU 2005. Under tredje kvartalet 2016 uppgick den till 67 procent vilket kan
jämföras med 66 procent motsvarande kvartal 2015. Det motsvarar 55 000 arbetstillfällen
samtidigt som befolkningen ökade med 60 000 personer. De redovisade talen ger en klar
bild av att utrikes föddas etablering på den svenska arbetsmarknaden fungerat relativt väl.
Detta trots att sammansättningen av invandringen medför större utmaningar än vad som
är fallet i andra länder, eftersom Sverige har en relativt sett större andel flyktinginvandrare.
Den ökade sysselsättningen bland utrikes födda under de senaste åren har i huvudsak skett
bland dem som har gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning. Under årets tre
första kvartal stod dessa två utbildningsnivåer för 86 procent av den totala sysselsättningsuppgången bland utrikes födda (jämfört med för ett år sedan). För nämnda
utbildningsnivåer går utvecklingen i positiv riktning medan den svåra arbetsmarknadssituationen består för utrikes födda med högst förgymnasial utbildning. För utrikes födda
med den utbildningsnivån är både sysselsättningsgraden bestående låg och arbetslösheten
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är betydligt högre än för övriga utbildningsnivåer. Det går således en skarp skiljelinje på
arbetsmarknaden mellan utrikes födda som saknar gymnasieutbildning och utrikes födda
som har gymnasieutbildning eller högre.
Antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda ökar successivt. Mellan åren 2015 och 2016
ökade antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda från i genomsnitt 178 000 till 191 000 personer. Takten i uppgången har stigit under åren 2015 och 2016. Inskrivna arbetslösa födda
i annat land utgör därmed mer än hälften av samtliga inskrivna arbetslösa, motsvarande
närmare 53 procent i genomsnitt 2016. Den starkare ökningstakten består de närmaste
åren och beror på att inflödet i etableringsuppdraget blir stort. Antalet inskrivna arbetslösa
utrikes födda beräknas till cirka 215 000 i genomsnitt 2017, motsvarande 58 procent. Andelen beräknas nå drygt 60 procent 2018.
Från starten av etableringsuppdraget i december 2010 till oktober 2016 har totalt drygt
119 000 personer skrivits in i uppdraget. Nästan hälften, 58 000 personer, skrevs in under
åren 2015 och 2016 (till och med oktober). Inflödet av nyanlända i etableringsuppdraget
har dessutom växlat upp, från en inströmning på ungefär 2 500 personer per månad vid
inledningen av året till närmare 4 000 personer under hösten 2016. Inflödet beräknas öka
under vintern och nå en topp på 6 000 för att sedan dämpas något under loppet av 2017
och 2018.
Det totala antalet deltagare i etableringsuppdraget beräknas utifrån den högre takten i inflödet öka från ett genomsnitt på 61 000 personer år 2016 till 79 000 personer år 2017 för
att därefter falla tillbaka något till 73 000 personer år 2018. Den ökade tillgången på arbetskraft skapar därmed förutsättningar för en fortsatt god sysselsättningstillväxt under de
kommande åren. Det bygger dock på att integrationen fungerar väl för olika grupper av
nyanlända och inte minst att en större andel av dem med kort utbildning kan vidareutbildas
för att bli anställningsbara.
Det finns betydande skillnader i arbetsmarknadssituationen mellan kvinnor och män bland
nyanlända. Arbetskraftsdeltagandet är lägre bland kvinnor än bland män, vilket innebär
att det finns en potential att öka antalet kvinnor i arbete. De nyanlända kvinnorna har i
genomsnitt en kortare utbildningsbakgrund än nyanlända män och det är viktigt att kvinnorna kan erbjudas utbildning.
Ett viktigt led i integrationsarbetet är att det finns ett tillräckligt utbud av utbildningar för
nyanlända men även för andra som saknar gymnasieutbildning. En hög andel eller drygt
80 procent av de nyanlända som saknar gymnasieutbildning är under 45 år och har därmed
en stor del av yrkeslivet framför sig. Det kommer att behövas en över tid hög volym av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen i form av grundutbildningar och
yrkesutbildningar. Det finns i det sammanhanget frågor som står utanför Arbetsförmedlingens kontroll, till exempel tillgången på lärare och lokaler samt möjligheten att
upprätthålla kvalitén i utbildningarna. Kvalitén i utbildningarna är avgörande för resultaten. Det kommer även att behövas utökade möjligheter till subventionerade anställningar.
Det är viktigt att framhålla att det kommer att ta tid innan den ökade satsningen på vuxenutbildning inför 2017 får effekt på arbetsmarknaden. Tidigast mot slutet av 2018 eller
början av 2019 kan de första effekterna bli synliga. Mycket sammanhänger med hur snabbt
det går att verkställa utökningen av antalet utbildningsplatser inom kunskapslyftet.
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Fördjupning

Vad är enkla jobb?
I debatten om behovet av fler enkla jobb på arbetsmarknaden saknas en gemensam definition av vilka jobb som är enkla. En handfast ansats är dock att använda begreppet
kvalifikationsnivå i klassificeringen av yrken (SSYK).
I klassificeringen av yrken är de olika yrkena indelade i yrkesområden. Områdena är därefter sorterade efter kvalifikationsnivå. Indelningen i olika kvalifikationsnivåer är dock inte
någon distinkt sortering utan ska snarare ses som ett riktmärke för vilka kunskaper och
färdigheter som vanligen förutsätts för yrkena inom respektive område. Dessa kunskaper
och färdigheter kan dessutom uppnås såväl genom formell utbildning som genom arbetslivserfarenhet.
I SSYK 9624 benämns området med den lägsta nivån av kvalifikationskrav som arbete utan
krav på särskild yrkesutbildning. Visat enligt denna indelning framträder en bild av en
tämligen stabil utveckling av sysselsättningen för yrken med denna typ av kvalifikationskrav. Under perioden 2005-2015 återfinns såväl år med något ökat antal sysselsatta inom
denna kategori som år med något fallande sysselsättning inom gruppen. Alla förändringar
mellan enskilda år är dock små.

Den samlade bilden är därmed att såväl antalet sysselsatta inom yrkesområdet med lägst
kvalifikationskrav som gruppens andel av samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden har varit stabila. Samtidigt är det värt att notera att utvecklingen för yrkesområden med
medelhöga krav på kvalifikationer har varit negativ under samma period, inte minst drivet
av ett stort jobbtapp i samband med finanskrisen. Inom yrkesområden med medelhöga

För att kunna visa utvecklingen över tid används här den äldre standarden för klassificeringar av yrken kallad
SSYK 96.
24
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kvalifikationskrav krävs normalt gymnasiekompetens. Samtidigt har jobben ökat kontinuerligt inom yrkesområden med höga kvalifikationskrav.
En framväxt av fler jobb utan krav på längre utbildning är en viktig väg för att lösa de utmaningar som samhället just nu står inför. Till detta kommer också ett stort behov av
omfattande satsningar inom utbildningspolitiken. Utmaningarna är dock så omfattande att
det krävs fler lösningar. En mycket relevant parallell diskussion till den om fler enkla jobb
är därför frågan om enklare krav. Med utgångspunkt i den mycket begränsade tillgången
på utbildad och erfaren arbetskraft och den allt större andelen inskrivna arbetslösa med
utsatt ställning på arbetsmarknaden är det nödvändigt att såväl privata, som offentliga, arbetsgivare anpassar de krav de ställer i samband med rekryteringar. Arbetsgivarna måste
helt enkelt vara bättre på att värdesätta de erfarenheter som de tillgängliga arbetssökande
har. Enklare krav gäller såväl avseende utbildning som arbetslivserfarenhet.

Risk för kraftigt ökad långtidsarbetslöshet
Andelen arbetslösa som tillhör grupper med utsatt ställning har ökat kraftigt, från en nivå
på i genomsnitt cirka 50 procent år 2008 till att omfatta 70 procent år 2016. Andelen 2016
motsvarar ett genomsnitt på 258 000 personer. Andelen stiger till cirka 73 procent under
år 2017 och till 74 procent år 2018. Arbetslöshetens struktur fortsätter därmed att förändras, vilket innebär att förmedlingsuppdraget blir än svårare.
Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete mer än ett år tenderar att öka. Antalet
ökar successivt bland utrikes födda medan antalet inrikes födda som varit utan arbete under lång tid minskar. Denna förändring har ett starkt samband med förändringen av det
totala antalet inskrivna arbetslösa i respektive grupp. Andelen inskrivna arbetslösa som
varit utan arbete mer än ett år har ökat något under 2016. För inrikes födda finns en tendens till ökning av andelen sedan mitten av 2015 på grund av att de som står nära
arbetsmarknaden snabbt finner arbete. Bland utrikes födda har andelen med långa tider
utan arbete ökat sedan 2009. Under 2016 har andelsökningen dämpats framför allt genom
att inflödet av nyanlända har ökat.
En bekymmersam utveckling är att en stor del av antalet inskrivna arbetslösa som varit
utan arbete mer än ett år saknar gymnasieutbildning och antalet ökar succesivt. Bland utrikesfödda har ungefär hälften av de som saknar gymnasieutbildning varit utan arbete mer
än ett år. Här finns en fara för att långtidsarbetslösheten stiger över tid beroende på en
alltmer ogynnsam sammansättning av arbetslösheten. Arbetslösa med stark ställning på
arbetsmarknaden finner snabbt arbete medan övriga arbetslösa drabbas av längre tider
utan arbete.
För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten måste alla tillgängliga verktyg nyttjas, både utbildning och Arbetsförmedlingens programinsatser, exempelvis den nya insatsen moderna
beredskapsarbeten. Dessutom behöver en ökad andel nyanlända gå till studier. Knappt
hälften eller 48 procent av personerna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning.
För att kunna konkurrera om jobben på arbetsmarknaden är det mycket angeläget att de
ges möjlighet att höja sin utbildningsnivå. En stor utmaning för Arbetsförmedlingen är den
under 2017 kraftiga inströmningen av nyanlända till etableringsuppdraget, som kräver
mycket stora personella resurser. Det blir därmed betydligt svårare att vidta tidiga och individanpassade insatser i etableringsuppdraget.
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Risk för 130 000 inskrivna arbetslösa utan gymnasieutbildning 2018
Antalet inskrivna arbetslösa med kortare utbildning än grundskola beräknas uppgå till i
genomsnitt 59 000 personer för helåret 2016. I slutet av året bedöms nivån till 63 000 personer och det var därmed fler som saknade en utbildning som motsvarade grundskola än
dem som hade en grundskoleutbildning eller motsvarande som högsta utbildning. Antalet
arbetslösa med en utbildning som motsvarar grundskolenivå beräknas uppgå till i genomsnitt 62 000 personer för helåret 2016. Dessa totalt 121 000 personer utgör cirka en
tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.
Om nuvarande trend fortsätter beräknas i genomsnitt cirka 35 procent av de inskrivna arbetslösa sakna gymnasieutbildning år 2018. Det motsvarar drygt 130 000 personer, varav
mer än 70 000 kommer att sakna en utbildning som motsvarar grundskola. En sådan hög
nivå skulle påtagligt försvåra möjligheten att minska arbetslösheten. Det understryker vikten av att fler arbetssökande ges möjlighet att utbilda sig.
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Fördjupning

Utbud och efterfrågan i den digitala eran
I dagens samhälle är digital teknik en naturlig och integrerad del i både tjänstemannaoch produktionsjobb i de flesta OECD-länder. Implementeringen av nya teknologier i produktionsfunktionen har, tillsammans med globaliseringen, lett till en revolution av
globala värdekedjor vilket har kommit att påverka efterfrågan på arbetskraft. Ett tydligt
exempel i Sverige är nedgången av sysselsättningen inom industrin. Effekterna av globaliseringen på lokala arbetsmarknader i landet beskrevs nyligen i en rapport av
Arbetsförmedlingen.25 Den här fördjupningsrutan syftar till att beskriva några av de frågor som återkommit i debatten kring digitaliseringen samt hur utbud och efterfrågan på
arbetskraft har förändrats i landet som helhet under den digitala eran.

Ökad automation påverkar jobben
Sedan ett antal år tillbaka pågår en livlig debatt om digitaliseringens effekter på framtidens
arbetsmarknad. Startskottet för debatten i Sverige var rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år26 men internationellt inleddes den tidigare än så. Fölsters
rapportresultat att 47 procent av jobben i Sverige ligger i riskzonen för att försvinna inom
20 år till följd av digitaliseringen baserades på en metodik som Frey och Osborne27 ursprungligen använde sig av i en studie på den amerikanska arbetsmarknaden år 2013.
I maj 2016 släppte OECD en rapport med resultat att 7 procent av de befintliga jobben i
Sverige bedömdes löpa en 70-procentig risk att automatiseras. Enligt den studien var Sveriges andel lägre än flera andra OECD-länders, däribland Tyskland och Norge.28
Oavsett de slutgiltiga resultaten har den här typen av studier den gemensamma nämnaren
att beräkningarna baseras på ett antal antaganden. Förutom arbetens innehåll i dagsläget
måste också antaganden om den generella efterfrågan på dessa uppgifter i framtiden samt
i vilken utsträckning ny teknik kommer att substituera mänsklig arbetskraft i de uppgifter
som efterfrågas göras.
Oavsett slutsats om hur många jobb som riskerar att automatiseras är ett huvudproblem
att den här typen av beräkningar sällan tar hänsyn till tillförseln av jobb tack vare den teknikutveckling som sker. Därför blir det relevant att analysera hur utbud och efterfrågan har
förändrats – givet den digitala teknikutveckling som redan har skett.

Vad har hänt med utbud och efterfrågan under senare år?
Som framgår av fördjupningen Vad är enkla jobb? på sidan 81, är det tydligt att det har
skett en efterfrågeförskjutning mot en allt mer högutbildad arbetskraft under det senaste
decenniet. Samtidigt har det skett en tillväxt framför allt i högkvalificerade jobb. Däremot

Arbetsförmedlingen (2016), Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige.
– utmaningar för Sverige, Stiftelsen för Strategisk
Forskning.
27 Frey, C., & M. Osborne (2013), The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization,
University of Oxford.
28 Arntz M., Gregory T., & U. Zierahn (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries, OECD Social,
Employment and Migration Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris.
25

26 Fölster, S. (2014), Vartannat jobb automatiseras inom 20 år
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har jobben på medelkvalifikationsnivå minskat, medan antalet jobb med lägre kvalifikationskrav varit i princip oförändrat. Parallellt med denna utveckling har arbetslösheten
bland personer med högst förgymnasial utbildning ökat. Orsaken ligger delvis i att personer med högre utbildning i allt högre utsträckning tar de lågkvalificerade jobben.
Denna utveckling har skett samtidigt som jobbpolariseringen på arbetsmarknaden har
ökat. Flera studier har försökt koppla den ökade polariseringen till senare års tekniska utveckling med ökad digitalisering, automatisering, automation och robotisering. Ett
exempel är Adermon och Gustavsson29 som finner att datoriseringen är en viktig förklaring
för jobbpolariseringen på den svenska arbetsmarknaden för åren 1990-2005. Författarna
visar att de jobb som minskade mest präglas av rutinarbetsuppgifter som relativt enkelt
kan utföras av datorer och robotar.

Digitaliseringen skapar utmaningar
Arbetsförmedlingen gör prognoser över sysselsättning och arbetslöshet på kort sikt. På kort
sikt förväntar vi oss att det snarare är skiften i konjunkturen än plötsliga, och stora, teknikskiften som påverkar efterfrågan på arbetskraft.
För effekterna på längre sikt är det viktigt att komma ihåg att även om tekniken finns och i
alla avseenden kan substituera mänsklig arbetskraft så betyder det inte alltid att den omedelbart också kommer att göra det. Takten för implementering beror på kostnader för
tekniken i förhållande till kostnader för mänsklig arbetskraft och därtill också på gällande
lagar, regler och acceptans. Ett konkret exempel på det senare är självkörande bilar som
redan i dagsläget finns men som trots detta inte i stor skala kör runt på Sveriges vägar. En
viktig fråga för att implementering av denna nya teknik ska kunna ske – och därmed hota
jobb inom transportsektorn – är att de legala aspekterna löses. För att sia om utvecklingen
på längre sikt behöver en lång rad antaganden göras kring samtliga ovan aspekter.
Ur policysynpunkt utgör dock utvecklingen mot en allt mer polariserad arbetsmarknad,
med ökade arbetslöshetsnivåer för dem med kortast utbildning och därtill dessutom ett
inflöde till arbetskraften av denna grupp under senare år, en utmaning. Centralt för att lösa
denna är, som beskrivits tidigare, att genomföra åtgärder för att öka anställningsbarheten
bland personer med låg utbildning. Som Arbetsförmedlingen har lyft vid ett flertal tidigare
tillfällen behövs för detta – givet storleken och sammansättningen inom gruppen lågutbildade på svensk arbetsmarknad – ett batteri av åtgärder vilka omfattar både utbuds- och
efterfrågesidan av arbetsmarknaden.

Adermon A., & M. Gustavsson (2015), Job Polarization and Task-Biased Technological Change: Evidence from
Sweden 1975-2005, The Scandinavian Journal of Economics 117(3), sid. 878-917
29

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016

86

Regional utveckling
Under prognosperioden blir jobben fler i hela landet men de regionala skillnaderna är
stora. Det är tydligt i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning att det är storstadsregioner och större städer som får störst del av jobbtillväxten. Antalet personer i
arbetskraften växer kraftigare än jobbtillväxten, vilket bidrar till att öka de regionala
skillnaderna. Antalet arbetslösa ökar mer i de delar av landet där antingen jobbtillväxten
är lägre eller arbetskraftstillväxten stor.

Konjunkturen fortsatt stark
Arbetsgivarna är fortsatt optimistiska och tror på en ökad efterfrågan på varor och tjänster
med några få undantag. Vid jämförelse med det historiska genomsnittet i vartdera länet
har arbetsgivarna i Jämtlands och Gävleborgs län högst förväntningar. Det beror dels på
en god efterfrågan, del på en tidigare förhållandevis låg nivå. Några län visar på en dämpning jämfört med tidigare nivåer, bland annat Stockholms län. Förväntningarna på
efterfrågan är dock alltjämt höga i Stockholms län och sysselsättningstillväxten är fortsatt
stark. Trots att optimismen är stor bland arbetsgivarna i Jämtlands och Gävleborgs län bedömer inte arbetsgivarna att sysselsättningen kommer att öka särskilt starkt. Det beror
främst på svårigheterna att hitta rätt kompetens. Istället riktar de in sig på att klara av att
ersättningsrekrytera vid naturliga avgångar såsom pensionsavgångar.

Bristen på kompetens har ökat i hela landet
Arbetsgivarnas svårigheter att hitta rätt kompetens har de senare åren ökat i hela landet.
Bristen på kompetens hämmar sysselsättningsutvecklingen i stora delar av landet. Högst
bristtal uppvisar Örebro och Östergötlands län, men även i befolkningsmässigt mindre län,
som Blekinge och Kronobergs län, rapporterar en förhållandevis hög andel av arbetsgivarna om brist på arbetskraft. I Örebro är det främst inom bygg- och transportsektorn samt
offentliga tjänster som bristen på kompetens är stor, medan det i Östergötland därtill också
är brist på tekniska kompetenser och IT. De större städerna i de här länen, särskilt Örebro
och Linköping är expansiva med bra sysselsättningstillväxt och stor efterfrågan på arbetskraft. Det medför en viss bristsituation samtidigt som de dränerar mindre kommuner på
arbetskraft så att bristsituation uppstår även där. I storstadslänen rapporterar sammantaget en lägre andel av arbetsgivarna om brist på arbetskraft.

Jobben blir fler i hela landet
Jobbtillväxten under prognosperioden kommer alla län till del, men i olika stor utsträckning. Det är de större städerna och storstadslänen som visar på störst
sysselsättningstillväxt. Sysselsättningen ökar mest i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Skåne och Östergötlands län. Det är kopplat till att det främst är inom
tjänstesektorerna som sysselsättningen ökar under prognosperioden, näringar som är stora
i dessa regioner.

Antalet arbetslösa ökar på flera håll
Arbetslösheten stiger i de allra flesta län under prognosperioden. I de län där arbetslösheten bedöms minska – Blekinge, Dalarnas, Gotlands och Västerbottens län – växer inte
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arbetskraften i samma utsträckning som jobbtillväxten. Det beror på en krympande inrikes
född befolkning i yrkesaktiv ålder, minskad inflyttning av nyanlända och till viss del även
att nyanlända flyttar till större städer. Nyanlända tenderar att söka sig till större städer, där
jobbtillväxten är stor och tillgången till nätverk större. Detta medför att arbetslösheten ökar
även i de större städerna trots att de visar på stark sysselsättningstillväxt och på vissa orter
där arbetslösheten bland utrikesfödda redan är hög. Arbetslösheten i slutet av prognosperioden bedöms bli högst i Gävleborgs, Södermanland, Skåne och Blekinges län.

Procentuell förändring av förvärvsarbetande dagbefolkning (1664 år), prognos för
kv 4 2016 - kv 4 2017

Inskrivna arbetslösa som andel av
den registerbaserade arbetskraften (16-64 år), prognos för
kv 4 2017

Källa: Arbetsförmedlingen

Utmaningarna skiljer åt mellan olika regioner
Medan de större städerna fortsätter att brottas med bostadsbrist och svårigheter för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens har mindre orter snarare problem med ett ökat gap mellan
de som står nära arbetsmarknaden och de som står längre ifrån – med ökande arbetslöshet
som följd. Samtidigt som verksamheter behöver öppna upp för fler jobb som inte kräver
någon formell utbildning behöver regionerna se över sin lokala kompetensförsörjning utifrån antal utbildningsplatser på de gymnasiala yrkesutbildningarna och attraktionskraften
i sina boendemiljöer.
För mer information om utvecklingen på de regionala arbetsmarknaderna, se respektive
länsprognos på arbetsformedlingen.se/prognoser
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Jämförelse med föregående prognos
Sedan våren 2016 har utsikterna för den globala ekonomiska tillväxten dämpats. I vår senaste prognos bedömde vi BNP-tillväxten till 3,1 respektive 3,3 procent under 2016 och 2017.
Nu bedöms en något lägre global tillväxt – 2,9 respektive 3,1 procent. De dämpade tillväxtutsikterna globalt ger också avtryck på den svenska BNP-tillväxten. Vårens bedömning om
3,7 respektive 3,0 procent för 2016 och 2017 har reviderats ner till 3,3 och 2,9 procent.
Även sysselsättningstillväxten har reviderats ner något jämfört med föregående prognos.
Våren 2016 var Arbetsförmedlingens bedömning att antalet sysselsatta skulle öka med
75 000 under 2016 och med 69 000 under 2017. Nu görs istället bedömningen att antalen
ökar med 74 000 under 2016 och 55 000 under 2017.
Revideringarna innebär ingen förändring av den relativa sysselsättningstillväxten under
2016, däremot skruvas tillväxttakten för 2017 ner från 1,5 till 1,2 procent. Bakom revideringen ligger en något svagare konjunkturutveckling än vad som bedömdes i våras och en
tilltagande brist på arbetskraft.
En något svagare jobbtillväxt leder, tillsammans ett fortsatt stort inflöde till arbetskraften
av grupper som initialt står långt ifrån arbetsmarknaden, till att arbetslöshetsprognosen
för såväl 2016 som 2017 revideras upp. I våras gjordes bedömningen att arbetslösheten
skulle bli 6,9 procent år 2016. Nu görs istället bedömningen att den landar på 7,0 procent.
För 2017 bedöms arbetslösheten uppgå till 6,8 istället för 6,6 procent.
Under våren var Arbetsförmedlingens bedömning att antalet inskrivna arbetslösa skulle
minska med 6 000 personer under 2016 för att därefter öka med 10 000 under 2017. Höstens prognos är istället att antalet minskar med något mer, 8 000, under 2016 för att
därefter öka något svagare, med 7 000, under 2017. Revideringen baseras på utvecklingen
under hösten då antalet inskrivna arbetslösa inte har ökat i den takt som vi bedömde i våras
på grund av ett lägre inflöde av nyanlända än beräknat.
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Bilaga 1. Metod och urval
Historik och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har utvecklats
kontinuerligt sedan dess. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet och
samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Därefter har vissa intervjufrågor utvecklats, antalet frågor utökats något samt urvalsdesignen förändrats.
Huvudsyftet med Arbetsförmedlingens prognosarbete är att ge myndigheten detaljerad
kunskap om läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder på så sätt Arbetsförmedlingens
kärnuppgift som är att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov, samtidigt som det också stärker myndighetens relationer med arbetsgivarna.
Arbetsförmedlingens kontakter med de lokala arbetsgivarna underlättar även förmedlingens arbete med grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Det sammanställda
materialet är därtill 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. Vår förhoppning är att prognosarbetet ska skapa
förutsättningar för en bättre fungerande arbetsmarknad.
Parallellt med att Arbetsförmedlingen publicerar sina nationella arbetsmarknadsutsikter
presenteras även 21 regionala prognoser. Läs mer om Arbetsförmedlingens prognosverksamhet samt ta del av våra prognoser via vår hemsida:
www.arbetsformedlingen.se/prognoser

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren
inhämtas i dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömning om efterfrågan på varor och
tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, arbetskraftsbrist, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de
offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighetsoch sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har 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 och en på hösten.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av
statistik och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognossiffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade
utvecklingen på arbetsmarknaden och i ekonomin. Där inte annat anges avser samtliga
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analyser och prognoser av arbetslösheten, sysselsättningen och arbetskraften åldersgruppen 16-64 år.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen30 hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med
2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än
100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007, se nedan), arbetsställestorlek 31 och län. Samma urval används
normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt.
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. 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 urvalet av 13 100 arbetsställen. I höstens undersökning uppgick svarsfrekvensen till
80 procent.
Arbetsförmedlingen intervjuar även representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga kommuner och landsting. Det sker också intervjuer med ett urval statliga
arbetsgivare. I höstens undersökning uppgick Arbetsförmedlingens urval av offentliga arbetsgivare till 2 200. Svarsfrekvensen för de offentliga verksamheterna var 87 procent.

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator och verksamhetsindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågeutvecklingen. Indikatorn bygger
på underlag från Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning och presenteras för näringsgrenarna industri, byggverksamhet och
privata tjänster samt för det totala näringslivet. Indikatorn visar arbetsgivarnas svar på frågan om efterfrågeförväntningarna de kommande sex månaderna. Arbetsgivarnas
bedömningar sammanställs till nettotal.
Undersökningen på våren genomförs under andra kvartalet och höstundersökningen under fjärde kvartalet. Värden för första och tredje kvartalet tas fram med hjälp av linjär
interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen med X12-Arima för att sedan standardiseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1.
De standardiserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras
till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande enligt RAMS
i industri, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg transformeras tidsserien till
en serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen av konjunkturindikatorn blir således att värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och
värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar
värden under 100 på ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 på ett
mycket svagare förväntningsläge än normalt.

30
31

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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Arbetsförmedlingens verksamhetsindikator för offentliga arbetsgivare beräknas på samma
sätt som konjunkturindikatorn men visar istället förväntningarna om utvecklingen av
tjänsteproduktionen hos de offentliga verksamheter som ingår i vår intervjuundersökning.
Som vikter för de olika offentliga huvudmännen används anställda enligt den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken. Resultaten från verksamhetsindikatorn ska tolkas på
samma sätt som resultaten från konjunkturindikatorn.

Näringsgrensindelning
Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är indelningen i SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU), baserat på SNI 2007 enligt grov nivå.
Näringsgren

SNI 2007-kod

Jord- och skogsbruk

01-03

Industri

05-33, 35-39

därav övrig tillverkning, exkl. utvinning, energi och miljö

05-24, 31-32

därav tillverkning av verkstadsvaror

25-30, 33

Byggverksamhet

41-43

Handel

45-47

Transport

49-53

Hotell och restaurang

55-56

Information och kommunikation

58-63

Finansiell verksamhet och företagstjänster

64-82

Offentlig förvaltning

84, 99

Utbildning

85

Vård och omsorg

86-88

Personliga och kulturella tjänster

90-98

För gruppen privata tjänster i vår redovisning har vi aggregerat näringsgrenarna (1) handel,
(2) transport, (3) hotell och restaurang, (4) information och kommunikation, (5) finansiell
verksamhet och företagstjänster samt (6) personliga och kulturella tjänster. För gruppen
offentliga tjänster har vi på motsvarande sätt summerat näringsgrenarna (1) offentlig förvaltning, (2) utbildning samt (3) vård och omsorg. Det bör betonas att denna indelning av
offentliga tjänster inte skiljer mellan offentliga och privata utförare.
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Bilaga 2. Om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Uppgifterna i Arbetsförmedlingens vecko- och månadsstatistik hämtas ur det operativa förmedlingssystemet vid Arbetsförmedlingen. Sökandestatistiken omfattar personer
inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppdelade på öppet arbetslösa och deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Platsstatistiken omfattar rekryteringsbehov som
arbetsgivare anmält direkt till Arbetsförmedlingen, främst via självservicesystemet Annonsera Direkt eller som direktöverförda platser. Varselstatistiken omfattar de
driftsinskränkningar som omfattas av Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, den så kallade främjandelagen. Varje vardag går uppgifter från det operativa
förmedlingssystemet till händelsedatabasen där den senast inlagda uppgiften lagras. Uppgifterna ligger till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s uppgifter
om bland annat sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraften utgår från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från andra länder ska alltid
SCB:s officiella arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av olika definitioner och metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerbaserade
verksamhetsstatistik inte samma antal arbetslösa. Skillnaden är störst under sommarmånaderna. Alla som redovisas som arbetslösa i AKU är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen
och alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är inte arbetslösa i AKU.
I denna rapport är analyser och beskrivningar av utvecklingen för arbetssökande som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen baserade på gruppen inskrivna arbetslösa. Denna grupp
utgörs av summan av antalet öppet arbetslösa och antalet sökande i program med aktivitetsstöd.
-

-

Öppet arbetslösa är arbetssökande är inskrivna på en arbetsförmedling, är utan
arbete, som aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program.
Sökande i program med aktivitetsstöd deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program där aktivitetsstöd är den sammanfattande benämningen på den ersättning
som deltagarna i programmen erhåller. Läs mer om de arbetsmarknadspolitiska
programmen i rapporten Arbetsmarknadspolitiska program – Årsrapport 2015.

Gruppen inskrivna arbetslösa innehåller de kategorier av arbetssökande som bäst illustrerar den konjunkturrelaterade utvecklingen på arbetsmarknaden. Inskrivna arbetslösa
omfattar dessutom de kategorier av arbetssökande i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik som närmast överensstämmer med de officiella arbetslöshetssiffrorna i AKU. Enligt
ILO:s regelverk – som är grunden för AKU – ska deltagare i Arbetsförmedlingens program
med aktivitetsstöd klassificeras som heltidsstuderande arbetssökande och därmed som arbetslösa. I praktiken blir dock åtskilliga av programdeltagarna vid Arbetsförmedlingen inte
bokförda som arbetslösa i AKU, medan omvänt ganska många av dem som i AKU bokförs
som arbetslösa inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Det sistnämnda gäller i synnerhet
många studerande som under skolloven inte är berättigade till arbetslöshetsersättning.
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Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden
Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden innefattar följande delgrupper:
-

Inskrivna arbetslösa med endast förgymnasial utbildning
Inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda
Inskrivna arbetslösa i åldrarna 55-64 år

De tal som presenteras avseende inskrivna arbetslösa med utsatt ställning är rensade från
dubbelräkningar. Det innebär att en arbetssökande, som i praktiken kan ingå i flera av delgrupperna med utsatt ställning, endast räknas en gång.
Definitionen av inskrivna arbetslösa med utsatt ställning grundas på respektive delgrupps
arbetslöshetsmönster. Två kriterier har använts för att definiera vilka kategorier av arbetslösa som ingår i begreppet:
-

Arbetslöshetens nivå
Arbetslöshetstiden

Dessa två kriterier ger en god bild av vilka grupper som generellt sett har betydligt svårare
än andra arbetssökande att nå en fast förankring på arbetsmarknaden.
Det är dock viktigt att understryka att de individuella förutsättningarna skiljer sig åt inom
gruppen med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Att tillhöra en eller flera av delgrupperna behöver alltså inte för den enskilde innebära att man har svårt att finna ett arbete,
även om gruppen som helhet har en mer utsatt ställning på arbetsmarknaden jämfört med
personer som inte tillhör någon av delgrupperna. I statistiska sammanhang är det dock en
klar fördel att utgå ifrån aggregerade grupper för att spegla utvecklingen för arbetssökande
som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Registerbaserad arbetskraft bas för den relativa arbetslösheten
I Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik används en så kallad registerbaserad arbetskraft som bas för redovisningen av den relativa arbetslösheten. Statistiska centralbyrån
(SCB), som står för den officiella arbetslöshetsstatistiken, relaterar däremot arbetslösheten
till AKU-undersökningarnas arbetskraft. SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek har
nackdelen att de inte är möjliga att bryta ner på lokal nivå eller på mindre grupper av arbetssökande. Därmed har Arbetsförmedlingen valt att redovisa inskrivna arbetslösa som
andel av registerbaserad arbetskraft.
Den registerbaserade arbetskraften består av två delar:
-

-

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik RAMS) som består av alla som bor i en kommun och som jobbar
i kommunen eller som pendlar till ett jobb i en annan kommun.
Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, det vill säga summan av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd.

Uppgiften om antalet förvärvsarbetande avser november månad senast tillgängligt år, medan uppgiften om antalet arbetssökande uppdateras varje månad.
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Varsel
Varselstatistiken används också som en indikator på konjunkturutvecklingen.
Enligt främjandelagen är en arbetsgivare, privat eller offentlig, skyldig att lämna varsel till
Arbetsförmedlingen en viss tid innan arbetsgivaren genomför en driftsinskränkning som
berör minst fem arbetstagare i ett län (inom byggverksamheten gäller minst 20 arbetstagare). Beroende på hur många arbetstagare som berörs och huruvida dessa är fast eller
tillfälligt anställda, ska varslet lämnas mellan en och sex månader innan uppsägningen
sker. Syftet med varselreglerna är att Arbetsförmedlingen ska få möjlighet att förbereda
och planera inför omställning av personal vid driftinskränkningar.

Nyanmälda lediga platser
Arbetsförmedlingen redovisar varje månad uppgifter om nyanmälda lediga platser. Sammanställningarna är en del av Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och baseras på de
lediga platser som anmäls till förmedlingen.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över nyanmälda platser innehåller uppgifter om
antalet personer och vilka yrken som efterfrågas. Det finns även uppgifter om i vilka
branscher arbetsgivarna är verksamma och i vilka kommuner platserna är belägna. Man
kan också utläsa uppgifter om de lediga platsernas varaktighet, det vill säga om rekryteringsbehovet avser tillsvidareanställningar eller någon form av tidsbegränsade tjänster. I
sammanställningarna går det dessutom bland annat att urskilja vilka platser som är sommarvikariat samt om rekryteringsbehoven avser privata eller offentliga arbetsgivare. I
Arbetsförmedlingens löpande publiceringar av verksamhetsstatistik över antalet nyanmälda lediga platser exkluderas platser med en varaktighet kortare än 10 dagar.
Arbetsförmedlingen publicerar arbetsgivarnas rekryteringsbehov i Platsbanken på förmedlingens hemsida. Platsbanken är förmedlingens internettjänst för lediga jobb och det
är en plattform som vänder sig till både arbetsgivare och arbetssökande. Detta innebär att
det skall vara enkelt för arbetsgivarna att annonsera sina rekryteringsbehov och enkelt för
de arbetssökande att ta del av information om lediga platser. Syftet med platsannonseringen är således i första hand att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Av
samtliga rekryteringar på arbetsmarknaden brukar Arbetsförmedlingen ha en marknadsandel på mellan 30 och 40 procent. Marknadsandelen tenderar att öka något när
efterfrågan på arbetskraft är hög och minska något när efterfrågan är lägre.
Eftersom ambitionen är att det ska vara enkelt att annonsera i Platsbanken finns det risk
för att arbetsgivare anmäler lediga platser utan att det finns ett uttalat behov av nya medarbetare. Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att det har förekommit relativt
omfattande volymer av dubblettanmälningar eller så kallad omannonsering, exempelvis i
syfte att få ökad exponering.32

Vid en granskning av nyanmälda platser i januari och februari 2006 fann Arbetsförmedlingen att 9 procent var
dubbletter. Vid en motsvarande granskning av augusti 2007 uppgick andelen till 16 procent. Vid en mätning av
april 2008, det vill säga efter att Arbetsförmedlingen skärpte sina annonseringsregler, uppgick andelen dubbletter
till endast 4 procent. Vid den första mätningen uppgick andelen dubbletter inom försäljningsyrken till 29 procent,
en andel som steg till hela 44 procent i nästa granskning. Vid den sista kartläggningen skilde sig inte andelen
dubbletter mellan försäljningsyrken och övriga yrken nämnvärt åt.
32
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Arbetsförmedlingens andel av rekryteringarna på arbetsmarknaden varierar således över
tid och konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid.
Sammantaget medför detta att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
över lediga platser skall tolkas med stor försiktighet. Enligt Arbetsförmedlingens uppfattning skall istället alla analyser av hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas samt hur
matchningen på arbetsmarknaden fungerar baseras på Statistiska centralbyråns konjunkturstatistik över vakanser.
Läs mer om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
www.arbetsformedlingen.se/statistik
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Bilaga 3. Kodförklaring till länsbokstäverna
Länsbokstav

Län

AB

Stockholm

C

Uppsala

D

Södermanland

E

Östergötland

F

Jönköping

G

Kronoberg

H

Kalmar

I

Gotland

K

Blekinge

M

Skåne

N

Halland

O

Västra Götaland

S

Värmland

T

Örebro

U

Västmanland

W

Dalarna

X

Gävleborg

Y

Västernorrland

Z

Jämtland

AC

Västerbotten

BD

Norrbotten
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Bilaga 4. Förteckning över fördjupningar
Hösten 2016




Långsiktig strukturförändring på arbetsmarknaden
Vad är enkla jobb?
Utbud och efterfrågan på arbetskraft i den digitala eran

Våren 2016



Långtidsarbetslösa
Globalisering och behov av arbetskraft

Hösten 2015







Arbetsmarknad och arbetslöshet i ett internationellt perspektiv
Tillväxt och regional utveckling
Utomnordiska akademiker på svensk arbetsmarknad
Bostadsfrågan – en analys av situationen i Stockholms län
Utomnordiska akademiker i bristyrken
Utbildningssammansättning i ett regionalt perspektiv

Våren 2015





Är nyanmälda lediga platser ett bra mått för att mäta efterfrågan på arbetskraft?
Inträdet på arbetsmarknaden för utomnordiskt födda
Behövs fortsatt hög nettoinvandring?
Utbildningssammansättningen på svensk arbetsmarknad

Hösten 2014




Rekryteringsutvecklingen 2008-2014
Får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?
Störst chans till arbete på rätt nivå i större orter

Våren 2014




Är arbetslösheten ett bra mått?
Sysselsättningsutvecklingen 2013 och 2014
Långtidsarbetslöshetens utveckling

Hösten 2013





Arbetsgivarnas bedömning fem år framåt i tiden
Nettoinvandringens utväxling till arbetskraft och sysselsättning
Lediga resurser på arbetsmarknaden
Jobbchanser för olika grupper av arbetssökande

Våren 2013




Svensk arbetsmarknad i ett internationellt perspektiv
En analys av utrikes födda
Övergångar till arbete för personer i utsatta grupper

Hösten 2012





Äldre på arbetsmarknaden
Lufttransporter
Nettoinvandringen högre än förväntat
Hur har det gått för dem som var långtidsarbetslösa 2007?
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Våren 2012




Nyanmälda platser – ett mått på efterfrågan på arbetskraft
Arbetsmarknaden för utomeuropeiskt födda med eftergymnasial utbildning
Beskrivning av nettoinflyttning i olika regioner fördelat på utbildning, ålder, kön

Hösten 2011





Ökad arbetskraftsinvandring
De unga på arbetsmarknaden
Nya mått på arbetslösheten
Förändringar i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och dess effekter på regionala
skillnader

Våren 2011




Rekryteringarna vanligen drygt 1 miljon
Sysselsättningsgradens utveckling fördelat på kön
Omsättning till arbete och reguljär utbildning bland deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar

Hösten 2010





Nystartsjobb
Arbetslivsintroduktion
Prognostisering av arbetsmarknaden med hjälp av profilering av arbetssökande
Utökat ansvar för Arbetsförmedlingen från december 2010

Våren 2010




Hur fångar AKU upp deltagare i programmen?
Arbetsmarknadspolitiska program
Prognostisering av arbetsmarknaden med hjälp av profilering av arbetssökande

Hösten 2009




Uppsägningar och arbetslöshet efter de stora varslen september - april 2008-2009
Ungdomsarbetslöshet – en statistisk synvilla
Arbetsgivarnas möjligheter att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för personer
med funktionsnedsättning

Våren 2009




Ferieplatser
Uppföljning av varslen från hösten 2008
Jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar

Hösten 2008



Den finansiella krisen
Varsel och varselorsaker

Våren 2008



Oljepriset
Löner

Hösten 2007




Lånekrisen i USA
Förändrat säsongsmönster för arbetslösheten
Från sjukskrivning till arbete
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Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie
Rapportserie Ura
Ura 2010:1
Ura 2010:2

Generationsväxlingen och regionernas befolkning
Jobb och utvecklingsgarantin

Rekv nr 803228
Rekv nr 803234

Ura 2010:3

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010

Rekv nr 803238

Ura 2010:4

Regionala arbetsmarknadsutsikter våren 2010

Rekv nr 803239

Ura 2010:5

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden
– i riket och i ett regionalt perspektiv

Rekv nr 803277

Ura 2010:6

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

Ura 2010:7

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

Rekv nr 803281

Ura 2011:1

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

Rekv nr 803290

Ura 2011:2

Interna och externa coachningstjänster – en utvärdering av resultatet

Rekv nr 803291

Ura 2011:3

Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner
– vem som får och när

Rekv nr 803304

Ura 2011:4

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion

Rekv nr 803307

Ura 2011:5

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

Rekv nr 803308

Ura 2011:6

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

Ura 2011:7

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2010

Rekv nr 803313

Ura 2011:8

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

Rekv nr 803321

Ura 2011:9

Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar

Rekv nr 803320

deltagarnas chans att få ett jobb
Ura 2012:1
Ura 2012:2
Ura 2012:3
Ura 2012:4
Ura 2012:5
Ura 2013:1
Ura 2013:2
Ura 2013:3
Ura 2013:4
Ura 2013:5
Ura 2013:6
Ura 2013:7

Ura 2013:8
Ura 2014:1
Ura 2014:2
Ura 2014:3

Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2011
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Rekv nr 803342
Rekv nr 803346
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Serien URA innehåller två årligen återkommande redovisningar
av rapporten Arbetsmarknadsutsikterna samt redovisningar
från olika utredningar som utförs av Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsutsikterna 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 samt för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under de närmaste
fem och tio åren. Yrkesprognoserna presenteras även i vår app Yrkesguiden.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
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