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Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med 
simuleringsmodell  
 

Grundantagande för samtliga framskrivningar 
Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den prognos 
över arbetslösheten som Arbetsförmedlingen presenterade i juni 2015. 
Arbetslösheten beräknas uppgå till 8,0 % 2014. Åren 2015 och 2016 bedöms nivån till 
7 ,8 respektive 7,5 %. År 2017 beräknas nivån till 7 ,3 %. För år 2018 och 2019 bedöms 
arbetslösheten bli 7 ,0 respektive 6,7  %.  
 
I föreliggande rapportering antas en successivt förstärkt konjunktur leda till att 
efterfrågan på arbetskraft fortsätter att förstärkas och att arbetslösheten minskar. 
Detta medför att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin 
för ungdomar minskar successivt under perioden fram till år 2019. Under perioden 
planeras en nedmontering av sysselsättningsfasen. Deltagarna kommer i stället att 
erbjudas anställningsstöd i form av extratjänster. 
 

1.0 Jobb- och utvecklingsgarantin 
Det totala antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms ligga kvar på 
ungefär samma nivå 2015 som 2014. Under året fortsätter inflödet i garantierna av 
personer som tidigare har deltagit i etableringsplan att öka. Det totala antalet 
deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin antas börja minska under 2016. Detta beror 
dels på en starkare efterfrågan på arbetskraft, dels på den planerade nedtrappningen 
av  sy sselsättningsfasen. Nedgången fortsätter under åren därefter och består under 
hela perioden fram till år 2019.  
 
Förutsättningen för den utvecklingen är en förstärkt konjunktur inte bara i Sverige 
utan även i omvärlden. Trots en v iss förbättring av efterfrågeläget under de närmaste 
åren kommer efterfrågan på arbetskraft att bli alltför svag för att grupper med en 
utsatt position på arbetsmarknaden ska uppleva några större lättnader i sin 
arbetsmarknadssituation. Dessutom har utbudet av arbetskraft inom traditionellt 
svaga grupper ökat kraftigt på senare år och den ökningen fortsätter under 
kommande år. Konkurrensen om jobben med lägre utbildningskrav är därmed 
hårdare och dessa grupper kan heller inte konkurrera om arbeten med högre 
utbildningskrav.  
 
Antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin fortsatte att öka under 2014 och 
uppgick till i genomsnitt cirka 103 000 per månad under året. Under 2015 väntas det 
genomsnittliga antalet deltagare ligga kvar på ungefär samma nivå. För åren 2016-
2017  beräknas årsgenomsnittet minska till 97  000 respektive 80 000 personer. 
Under åren 2018 och 2019 beräknas nivån till 67  000 respektive 62 000 personer. 
Nedgången sker framför allt i sy sselsättningsfasen. De personer som lämnar 
etableringsplan och går till jobb- och utvecklingsgarantin ingår i värdena ovan. 
Denna grupp ökar kontinuerligt. Vid årsskiftet 2012/2013 gick de första personerna 
med avslutad etableringsplan in i jobb- och utvecklingsgarantin. År 2014 uppgick 
denna grupp till i genomsnitt 3 500 personer per månad. Under 2015 beräknas nivån 
öka till i genomsnitt cirka 5 000 personer. Under åren därefter sker en successiv 
ökning till omkring 14 000 personer 2019.  
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Vid beräkningen av antalet personer som går från etableringsplan till jobb- och 
utvecklingsgarantin har följande antaganden gjorts: 75 % av  de ny anlända som 
påbörjar etableringsplan antas finnas kvar i etableringsplan efter 2 år. Av dessa antas 
53 % gå v idare till garantierna; 91 % antas gå till JOB och övriga 9 % till jobbgarantin 
för ungdomar. 
 

Diagram 1 Antal personer i jobb- och utvecklingsgarantin 

 
Käl la: Arbetsförmedlingen 
 
 

Känslighetsanalys 
En grov  skattning av resultatens känslighet visar att en minskning av den totala 
arbetslösheten med 1 procentenhet kan ge en effekt nedåt på cirka 5 000 till 10 000 
personer i jobb- och utvecklingsgarantin men med ett par års eftersläpning, 
åtminstone kortsiktigt. På längre sikt kan det uppstå en ökad tröghet och effekten 
nedåt blir mindre, vilket förklaras av sammansättningen av  deltagare inom jobb- och 
utvecklingsgarantin. Denna bedömning av sambandet mellan arbetslöshet och JOB 
är dock my cket svår att genomföra eftersom det finns många parametrar som 
påverkar det slutliga utfallet. Arbetskraftsundersökningens variationer i resultaten 
liksom arbetslöshetens ändrade sammansättning är ett par exempel på 
svårighetsgraden i att få en god precision i känslighetsanalysen.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maj Juli



Sida: 3 av 7 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Catarina Annetorp Hörnsten  
Torbjörn Israelsson 
Gustav Stil lesjö 

2015-07-27 

  
 

Sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin 

År 2014 ingick i genomsnitt omkring 34 000 personer per månad i 
sy sselsättningsfasen. Årsgenomsnittet beräknas uppgå till cirka 36 000 år 2015. 
Under åren därefter bedöms antalet deltagare i sy sselsättningsfasen minska till följd 
av  den planerade nedtrappningen. År 2016 beräknas nivån uppgå till 30 000 
personer. Under åren därefter beräknas nivån fortsätta att sjunka till cirka 16 000 år 
2017  och 5 000 år 2018. Under år 2019 förväntas de sista personerna lämna 
sy sselsättningsfasen. 
 

Diagram 2 Antal personer i sysselsättningsfasen 

 
Kä lla: Arbetsförmedlingen 
 
 

Under 2012 och 2013 var utflödet från sy sselsättningsfasen i genomsnitt 4,6 
respektive 5,8 % per månad. Utflödet var något högre under 2014, omkring 6,5 % per 
månad. Utflödet bedöms öka under prognosåren, till följd av den planerade 
nedtrappningen av  sysselsättningsfasen.
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1.1 Jobbgarantin för ungdomar 
Arbetslöshetens utveckling bland ungdomar styr det kommande inflödet i 
jobbgarantin för ungdomar liksom den allmänna arbetskraftsefterfrågan. I denna 
rapportering ingår även de ungdomar som har utbildningskontrakt och traineejobb i 
värdena för jobbgarantin för ungdomar. Detta beror på att målgruppen antas vara 
densamma för såväl utbildningskontrakt och traineejobb som för jobbgarantin för 
ungdomar. 
 
Beräkningen är som nämnts i samtliga tidigare rapporteringar vansklig beroende på 
ungdomarnas höga rörlighet på arbetsmarknaden. Ungdomar är den mest rörliga 
gruppen på arbetsmarknaden och växlar sin arbetsmarknadsstatus betydligt mer 
frekvent än andra grupper på arbetsmarknaden. Deras högre rörlighet kan också 
snabbt innebära beteendeförändringar, att nya samband uppstår, v ilket i sådana fall 
medför att mönster och därmed gjorda antaganden förändras från tid till annan. 
 

Diagram 3 Antal personer i jobbgarantin för ungdomar, inklusive 
utbildningskontrakt och traineejobb 

 
Kä lla: Arbetsförmedlingen 
 
 
Efter varje sommar lämnar en ny kull ungdomar utbildningssystemet. En betydande 
del av  dem kommer att kvalificera sig för garantin de närmaste åren. 
Ungdomskullarnas storlek kulminerade dock år 2012, v ilket innebär att det blir ett 
sjunkande antal ungdomar på arbetsmarknaden under de närmaste åren. Om 
konjunkturen följer det förlopp som bedömts i föreliggande rapportering minskar 
antalet ungdomar som kan bli aktuella för garantin inte bara på grund av  den 
demografiska utvecklingen.  
 
Ungdomar med kort utbildning kommer dock att fortsatta att drabbas av arbetslöshet 
under kommande år. De ungdomar som saknar komplett gymnasieutbildning 
kommer att ha svårt att konkurrera om jobben och dessa personer får längre 
arbetslöshetstider än andra ungdomar även om efterfrågan på arbetskraft ökar.  
 
År 2014 uppgick antalet personer i jobbgarantin för ungdomar till i genomsnitt 
omkring 33 000 per månad. Antalet personer i garantin har uppvisat en tydlig 
tendens till minskning det senaste året frånsett säsongmässiga variationer. Det 
sjunkande antalet deltagare i garantin beror främst på ett minskat inflöde, men 
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förklaras även av ett högt utflöde. Utflödet, det v ill säga andelen ungdomar som 
lämnar ungdomsgarantin, har dessutom ökat successivt under de senaste åren och 
uppgick till i genomsnitt 19,4 % per månad under år 2014. Nedgången av antalet 
deltagare i jobbgarantin för ungdomar beräknas fortsätta under kommande år till 
följd av  en sjunkande arbetslöshet bland ungdomar, vilket medför ett lägre inflöde till 
jobbgarantin för ungdomar.  
 
Under åren 2015 och 2016 bedöms nivån uppgå till i genomsnitt 27  000 respektive 
23 000 ungdomar per månad. År 2017 beräknas nivån sjunka ytterligare till drygt 
22 000 personer. År 2018 och 2019 bedöms nivån uppgå till omkring 22 000 
respektive 20 000 personer per månad.  
 
I dessa värden ingår de ungdomar som kommer från etableringsplan. Antalet 
ungdomar som går från etableringsplan till ungdomsgarantin beräknas uppgå till 
några hundra som månadsgenomsnitt under 2015 och 2016. År 2017 bedöms nivån 
ligga på dry gt 600 personer per månad. År 2019 beräknas nivån ha ökat till omkring 
1  100 personer. 
 
I värdena för jobbgarantin för ungdomar ingår de ungdomar som har 
utbildningskontrakt och traineejobb eftersom dessa tillhör samma målgrupp. Antalet 
ungdomar i traineejobb beräknas uppgå till i genomsnitt omkring 5 000 under 2016. 
För åren 2017 och 2018 ökar nivån något till cirka 7  500 som årsgenomsnitt. För år 
2019 bedöms antalet uppgå till drygt 6 000 personer. Under perioden 2016 till 2018 
beräknas antalet ungdomar med utbildningskontrakt vara omkring 3 000 i 
genomsnitt per månad. År 2019 bedöms nivån vara något lägre, cirka 2 500 personer. 
 

Känslighetsanalys 
En grov  skattning av resultatens känslighet innebär att en minskning av den totala 
arbetslösheten med 1 procentenhet kan ge en effekt på 5 000 till 10 000 i 
jobbgarantin för ungdomar, men med 3-6 månaders tidsfördröjning. Effekten har 
sjunkit något det senaste året genom det ökade flödet från ungdomsgarantin till JOB. 
Anledningen till det breda intervallet är att effekten skiljer sig markant mellan olika 
tidsperioder beroende på styrkan i arbetskraftsefterfrågan. Dessutom påverkas 
jobbgarantins volym av ungdomarnas benägenhet att träda in eller vara i garantin. 
Denna benägenhet skiljer sig säkerligen från tid till annan i förhållande till tillgången 
på alternativ (jobb eller utbildning). Till detta ska läggas de snabba 
beteendeförändringarna som sker bland ungdomar. 
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1.2 Personer med arbetslöshetsersättning 
Antalet personer som uppbär arbetslöshetsersättning har ett starkt samband med 
arbetslöshetens utveckling. Det betyder att antalet med arbetslöshetsersättning 
beräknas minska successivt under de kommande åren i enlighet med den bedöm-
ning av  arbetsmarknadsutvecklingen som gjorts i samband med prognosen våren 
2015.  

I juni 2015 uppgick antalet ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning till 
82 000 personer. Antalet ersättningstagare i juni 2015 var omkring 8 000 personer 
färre än i juni 2014.  

Årsgenomsnittet för 2013 med inkomstrelaterad ersättning uppgick till 107 000 
personer. Motsvarande nivå för år 2014 var 98 000. För år 2015 bedöms antalet till 
88 000 personer. Antalet ersättningstagare bedöms fortsätta att minska under åren 
därefter och bedöms uppgå till 65 000 personer år 2019. 
 

Diagram 4 Antal ersättningstagare 
 

 
Kä lla: Arbetsförmedlingen 
 
Medlemsantalen i a-kassorna har ökat kontinuerligt sedan den lägre 
anslutningsgraden åren 2007 -2008. Ett antagande som ligger till grund för denna 
bedömning är att medlemsantalet fortsätter att öka de kommande åren. 
 

Känslighetsanalys 
Resultatens känslighet har varierar beroende på konjunkturläge och vilka grupper 
som drabbas av arbetslöshet. Det närmaste året väntas den ökade efterfrågan på 
arbetskraft medföra en minskning av den öppna arbetslösheten med ungefär 
10 000 personer, v ilket får en effekt på cirka 6 000 när det gäller antalet 
ersättningstagare. Den effekten bedöms avta under de kommande åren på grund av 
att efterfrågan successivt gynnar allt fler grupper av arbetslösa. Effekten blir därmed 
bety dligt mer begränsad åren 2017 till 2019 jämfört med de närmaste åren. 
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1.3 Nystartsjobb 
Antalet personer i ny startsjobb beräknas med hjälp av  en matematisk flödesmodell 
liknande den som används v id bedömningen av  antalet personer i jobb- och 
utvecklingsgarantin. Modellen tar bland annat hänsy n till konjunkturutvecklingen. 

 

Diagram 5 Antal personer i nystartsjobb 
 

 
Kä lla : A r betsför m edlin g en  
 
 
Under kommande år beräknas antalet personer i ny startsjobb successivt öka i takt 
med att efterfrågan på arbetskraft förstärks. Under år 2014 var nivån i genomsnitt 
45 000 personer per månad. År 2015 bedöms nivån uppgå till 46 000 personer som 
årsgenomsnitt. Uppgången bedöms fortsätta år 2016 till 50 000 personer i 
genomsnitt per månad. År 2017 och 2018 väntas nivån öka y tterligare till att omfatta 
54 000 respektive 57 000 personer. År 2019 bedöms det genomsnittliga antalet 
personer i ny startsjobb vara 58 000. 

De ändrade reglerna för nystartsjobb den 1 april 2015, med ett tak på 22 000 kronor i 
månaden för den bidragsgrundande lönekostnaden, beräknas leda till ett minskat 
inflöde av  nya deltagare i ny startsjobb. Flertalet deltagare i ny startsjobb har en 
löneinkomst som uppgår till högst 25 000 kronor per månad (84 % i september 
2014). Ytterligare drygt 10 % har en månadsinkomst mellan 25 000 och 30 000 
kronor. Regelförändringen antas påverka dessa grupper i mindre utsträckning. För 
den grupp som har en löneinkomst över 30 000 kronor bedöms regelförändringen ha 
störst effekt. Denna grupp uppgick till omkring 2 000 personer, motsvarande drygt 
4 % hösten 2014. Regelförändringen med ett tak för den bidragsgrundande 
lönekostnaden antas medföra att inflödet till nystartsjobb minskar med cirka 2,5 %, 
v ilket motsvarar omkring 2 000 deltagare i ny startsjobb. Nedgången bedöms främst 
ske i den högre inkomstgruppen. 
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