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Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är den officiella källan till
sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik i Sverige. Den produceras av
Statistiska centralbyrån (SCB) varje månad och syftar till att ge en bild av
det aktuella arbetsmarknadsläget för befolkningen 15-74 år.1
Arbetsförmedlingen redovisar myndighetens verksamhetsstatistik utifrån
Arbetsförmedlingens registeruppgifter. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande, 16-64 år, som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa kategorier är öppet
arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete.
En annan kategori är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två
grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna
arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella
statistik.

1.1

Arbetslösheten bland ungdomar enligt AKU

Arbetslösheten bland unga får ofta stort utrymme både i media och i den
offentliga debatten. Detta är naturligt eftersom unga utgör en central
byggsten för framtiden. Det är inte ovanligt att ungdomsarbetslösheten lyfts
upp som det största problemet på arbetsmarknaden. Bakom detta
resonemang ligger en förenkling där unga ofta betraktas som en homogen
grupp.
De senaste årens goda konjunkturutveckling – med en ökad aktivitet inom
exempelvis handel och hotell och restaurang – har tydligt gynnat de unga
genom stigande sysselsättning och minskade arbetslöshet. Mellan tredje
kvartalet 2012 och tredje kvartalet 2015 steg sysselsättningsgraden i åldrarna
15-24 år från 44,7 till 48,8 procent. Samtidigt minskade arbetslösheten från
20,1 till 16,0 procent. Bland dem i åldrarna 25-64 år minskade
arbetslösheten marginellt, från 5,6 till 5,2 procent, medan sysselsättningsgraden steg från 82,7 till 83,5 procent.
En central förklaring till varför arbetslösheten är högre bland unga än bland
äldre är att ungdomar är inne i en etableringsfas på arbetsmarknaden och
varvar kortare arbetslöshetsperioder med (ofta) kortare eller tillfälliga
anställningar, vilket tenderar att driva upp arbetslöshetsnivån. I sig självt
utgör denna kortare friktionsarbetslöshet dock inte något stort
arbetsmarknadspolitiskt problem.

1 Läs mer om Arbetskraftsundersökningarna på http://www.scb.se/aku.
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Den högre arbetslöshetsnivån bland ungdomar förklaras också av att
arbetskraftsdeltagandet i åldersgruppen är betydligt lägre än i övriga åldrar,
eftersom många studerar utan att samtidigt arbeta eller söka arbete.2
Därtill är en stor andel av dem som är arbetslösa heltidsstuderande –
andelen är särskilt stor bland de som är 15-19 år. En del av de unga i åldrarna
20-24 år återfinns dessutom inom arbetsmarknadspolitiska program, men
de flesta bör återfinnas bland heltidsstuderande inom gymnasieskolan eller
högskolan. Många av studerande ungdomarna söker förvisso ett extraarbete
att kombinera studierna med, men ser sig i första hand som studerande och
inte som arbetssökande.
För att nyansera bilden över ungdomsarbetslösheten kan antalet arbetslösa
ungdomar därför relateras till befolkningen i åldersgruppen 15-24 år istället
för till arbetskraften. Uttryckt på detta sätt var arbetslöshetsnivån 9,3
procent tredje kvartalet 2015. Räknas studerande bort från de arbetslösa
sjunker arbetslöshetsnivån till 11,0 procent av arbetskraften respektive 6,4
procent av befolkningen.
På grund av arbetslöshetsmåttets trubbighet framhåller allt fler bedömare
det alternativa NEET-måttet, vilket beskriver antalet unga 15-24 år som
varken jobbar eller studerar i relation till befolkningen. Andelen unga som
varken jobbar eller studerar har gradvis minskat och nedgången är tydlig
under 2015; tredje kvartalet 2015 var 8,7 procent av ungdomar varken i
utbildning eller studier, ett år tidigare var den andelen 9,3 procent.
Ytterligare perspektiv på ungdomsarbetslösheten ges av Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, vilken beskriver antalet och andelen
inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år. Används denna källa för att
beskriva arbetslösheten bland ungdomar var den relativa arbetslösheten 13,2
procent tredje kvartalet 2015; ett år tidigare var den 14,9 procent. I avsnittet
nedan görs en djupare beskrivning av de ungdomar som är inskrivna
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen.

Bland personer i åldern 15-24 år var arbetskraftsdeltagandet 58,1 procent tredje kvartalet
2015, detta kan jämföras med 88,1 procent bland personer 25-64 år.

2
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Inskrivna arbetslösa ungdomar på
Arbetsförmedlingen

Som nämndes inledningsvis har de unga gynnats av de senaste årens
förstärkta konjunktur. Detta framkommer tydligt i Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år, har
gradvis minskat sedan slutet på 2012 och är nu på sin lägsta nivå sedan
början på 2009.3 I slutet på 2015 var omkring 71 000 ungdomar inskrivna
arbetslösa, vilket innebär en minskning med 29 procent sedan 2012.
Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade och trendskattade värden

Det förbättrade arbetsmarknadsläget har dock inte kommit alla ungdomar
till del. I första hand är det arbetslösa ungdomar som står närmare
arbetsmarknaden som har gynnats av konjunkturförstärkningen. För de
ungdomar som står längre från arbetsmarknaden är förbättringen långt ifrån
lika tydlig.

1.2.1 Inskrivna arbetslösa ungdomar med utsatt ställning på
arbetsmarknaden
Det finns ett antal grupper av ungdomar som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden och som har en hög risk att fastna i långa perioder av
arbetslöshet. Till dessa hör de som saknar en fullständig
gymnasieutbildning, de som är födda utanför Europa och de som har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.4
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar som tillhör en eller flera av dessa
grupper tenderar att öka och utgör i och med det en allt större andel av de
inskrivna arbetslösa. Sedan 2012 har antalet inskrivna arbetslösa ungdomar
som tillhör någon av ovan nämnda grupper ökat med 2 000 personer, från
33 000 till 35 000. Samtidigt har antalet inskrivna arbetslösa ungdomar som
står närmare arbetsmarknaden minskat tydligt, från drygt 61 000 till 37 000.

Enligt säsongrensade trendvärden.
Detta är tre av de fyra grupper som ingår i de grupper som Arbetsförmedlingen har definierat
som grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Till grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden räknas även arbetslösa 55-64 år.
3

4
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Annorlunda uttryckt utgör inskrivna arbetslösa ungdomar som tillhör
grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden en allt större andel av de
inskrivna arbetslösa ungdomarna. Sedan 2010 har andelen ökat med 19
procentenheter, så att gruppen utgör 48 istället för 29 procent.
Antal inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år, med utsatt
ställning på arbetsmarknaden
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Källa: Arbetsförmedlingen
Ungdomar med utsatt ställning på arbetsmarknaden

Övriga inskrivna arbetslösa ungdomar

Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar som står långt från
arbetsmarknaden förklaras i hög grad av ett ökat inflöde till Arbetsförmedlingen av unga som är födda utanför Europa. Dessutom utgör
ungdomar som är födda utanför Europa och som också saknar en
gymnasieutbildning en större del av de inskrivna arbetslösa ungdomarna.
Bara under de tre senaste åren har antalet inskrivna arbetslösa ungdomar
som är födda utanför Europa ökat med nästan 5 000 – från 12 000 till
knappt 17 000. Av dessa saknar nära hälften (49 procent) en fullgjord
gymnasieutbildning.
Antal inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år, med utsatt
ställning på arbetsmarknaden
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Källa: Arbetsförmedlingen
UE: Utomeuropeiskt född, FG: Förgymnasial utb., FN: Nedsatt arbetsförmåga
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Samtidigt har antalet inskrivna arbetslösa inrikes födda ungdomar och
ungdomar födda i Europa minskat från 83 000 till 56 000. Bland dessa två
grupper uppgår andelen som saknar en fullständig gymnasieutbildning till
omkring 22 procent.
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1.2.2 Andelen unga med längre arbetslöshetstider har ökat5
Även om ungdomar är en heterogen grupp har de som en gemensam
nämnare att de är inne i en etableringsfas på arbetsmarknaden. Ungdomar
karaktäriseras av att de i allmänhet har en större rörlighet på
arbetsmarknaden än äldre. De rör sig ofta mellan olika typer av (korta)
anställningar vilka varvas kortare arbetslöshetsperioder. Därtill går
ungdomar också i hög grad än äldre mellan arbete och utbildning och även
här uppkommer ofta kortare arbetslöshetsperioder. Inslaget av
friktionsarbetslöshet tenderar därmed att vara större bland yngre än bland
äldre och unga har i genomsnitt kortare arbetslöshetstider än äldre.
På senare år har dock andelen inskrivna arbetslösa ungdomar med längre
tider som inskriven arbetslös ökat. Även bland äldre har den andelen ökat,
men ökningen är tydligare bland unga vilket gjort att gapet mellan ungas och
äldres tider som inskriven arbetslös minskat. Sedan 2008 har andelen
ungdomar med inskrivningstider på mer än 90 dagar ökat med 18
procentenheter, från 23 till 41 procent. Bland de som var 25 år eller äldre
noteras en ökning från 54 till 59 procent.
Andelen inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider på 12 månader har ökat
än tydligare – även här ökningen mer framträdande bland unga. År 2008
hade 8 procent av de inskrivna arbetslösa ungdomarna inskrivningstider på
12 månader eller mer; 2015 var den andelen 21 procent. Andelen unga med
inskrivningstider på 12 månader eller mer har alltså mer än fördubblats
sedan 2008. Bland inskrivna arbetslösa 25-64 år ökade andelen med
inskrivningstider på 12 månader eller mer under samma period med 11
procentenheter, från 31 till 42 procent.
Denna utveckling, där en större andel av de inskrivna arbetslösa har längre
arbetslöshetstider och inslaget av strukturarbetslösa ökar, förklaras delvis av
att en allt större andel av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som har
svårt att hitta ett varaktigt arbete.6 Utvecklingen innebär att gapet mellan de
som står nära arbetsmarknaden och de som står längre ifrån blir allt
tydligare. Här visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik bland annat
att unga med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och
unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning är överrepresenterade
bland inskrivna arbetslösa ungdomar som har arbetslöshetstider på 12
månader eller mer.

Jämförelser och statistik avser genomsnitt för kv.1 – kv.3 respektive år.
Slopandet av studerandevillkoret som grund för ersättning vid arbetslöshet, liksom
avskaffandet av möjligheten att få ersättning vid ferieuppehåll i studier, har inneburit att dessa
grupper i mindre utsträckning söker sig till Arbetsförmedlingen. Detta är grupper som i
allmänhet har goda möjligheter till arbete, vilket bidragit till inskrivna nu i större utsträckning
utgörs av arbetssökande med lägre jobbchanser.
5

6
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1.2.3 Särskilt svårt för unga med nedsatt arbetsförmåga och för
unga som saknar gymnasieutbildning7
Ungdomar med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga8
och ungdomar som saknar en fullständig gymnasieutbildning är två grupper
som ofta har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta framkommer
tydligt vid en jämförelse av hur tiden som inskriven arbetslös varierar mellan
olika grupper av unga– unga med nedsatt arbetsförmåga och unga som
saknar en fullständig gymnasieutbildning är klart överrepresenterade bland
dem med längre tider som inskriven arbetslös.
Ungdomar med nedsatt arbetsförmåga utgör omkring 15 procent av samtliga
inskrivna arbetslösa ungdomar men svarar samtidigt för 29 procent av dem
med arbetslöshetstider på 12 månader eller mer. Bland dem arbetslöshetstider på 24 månader eller mer utgör ungdomar med nedsatt arbetsförmåga
42 procent.
På motsvarande sätt utgör unga utan fullständiga gymnasiebetyg 28 procent
av de inskrivna arbetslösa, men 35 procent av dem med arbetslöshetstider på
12 månader eller mer och 40 procent av dem som varit inskrivna arbetslösa i
24 månader eller mer.
Även unga födda utanför Europa utgör en relativt större andel av de med
längre arbetslöshetstider då de står för 22 procent av samtliga inskrivna
arbetslösa men 27 procent av dem med inskrivningstider på 12 månader eller
mer och 24 procent av dem med inskrivningstider på 24 månader eller mer.
Annorlunda uttryckt har omkring fyra av tio av inskrivna arbetslösa
ungdomar med nedsatt arbetsförmåga inskrivningstider på 12 månader eller
mer. Bland dem som saknar en fullständig gymnasieutbildning och bland
unga arbetslösa som är födda utanför Europa har var fjärde varit utan arbete
i mer än 12 månader. Detta kan jämföras med hela gruppen av inskrivna
arbetslösa ungdomar där omkring var femte har inskrivningstider på 12
månader eller mer.

1.2.4 Stora regionala skillnader i ungdomsarbetslöshet
Arbetslösheten varierar inte bara mellan olika grupper av ungdomar, utan
också mellan och inom regioner. Arbetslösheten bland ungdomar (och äldre)
tenderar att vara lägre i regioner med en mer diversifierad arbetsmarknad
och i områden där ingångsjobben är många– exempelvis i större städer och
regioner där hotell, restaurang och handel utgör tydligare inslag i
näringsgrensstrukturen och på arbetsmarknaden.
I vissa delar av landet möter ungdomar en mycket kärv arbetsmarknad och
spännvidden i andelen inskrivna arbetslösa ungdomar mellan de olika länen
är stor; från under nio procent i Stockholms län till över tjugo procent i

7
8

Jämförelser och statistik avser genomsnitt för kv.1 – kv.3 2015.
Härefter benämns denna grupp som ungdomar med nedsatt arbetsförmåga
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Blekinge och Gävleborgs län. Därtill överstiger andelen inskrivna arbetslösa
ungdomar 15 procent i nio av landets 21 län. Detta kan jämföras med
riksgenomsnittet på drygt 13 procent. Förutom Stockholms län framträder
Uppsala och Hallands län som regioner där andelen inskrivna arbetslösa
ungdomar är förhållandevis låg – i dessa två län är andelen inskrivna
arbetslösa ungdomar strax under tio procent.9

1.3

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Avgörande för en effektiv arbetsmarknadspolitik riktad mot arbetslösa
ungdomar är att förstå att gruppen är heterogen. För de flesta ungdomar
tenderar övergången till arbete eller studier att gå förhållandevis smidigt.
Arbetsmarknadsläget för unga har också förbättrats på senare år –
sysselsättningsgraden har stigit och arbetslösheten har minskat tydligt, detta
enligt såväl Arbetskraftsundersökningarna som Arbetsförmedlingens
statistik över inskrivna arbetslösa.
Det är dock långt ifrån alla ungdomar som har en spikrak väg in på
arbetsmarknaden; ungdomar med bristfällig utbildningsbakgrund,
ungdomar med nedsatt arbetsförmåga och i viss mån även ungdomar som är
födda utanför Europa tenderar att ha en svårare arbetsmarknadssituation än
andra ungdomar. Ofta finns dessutom en koppling mellan att ha en
funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och sakna en
fullgjord gymnasieutbildning. Analogt saknar en stor andel av de unga som
är födda utanför Europa och inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen en
fullständig gymnasieutbildning.
Även om ovan nämnda grupper av ungdomar inte kan betraktas en homogen
grupp så har de gemensamt att de, av olika anledningar, ofta har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden och redan i början arbetslivet löper de stor
risk att drabbas av långvarig arbetslöshet. För unga kan långa
arbetslöshetsperioder vara särskilt bekymmersamma då det visat sig att
arbetslöshet redan i början av arbetslivet ger långsiktigt negativa effekter,
exempelvis genom högre risk för framtida arbetslöshet och lägre
inkomster.10
Därför är det centralt att Arbetsförmedlingen arbetar med selektiva insatser
och att dessa anpassas till individuella behoven. Myndigheten behöver
dessutom bli mer effektiv i användandet av de arbetsmarknadspolitiska
verktygen. I detta kan förändringarna inom Jobb- och utvecklingsgarantin
spela en viktig roll – Arbetsförmedlingen har nu möjlighet att i högre grad
anpassa åtgärder till individuella behov och även möjlighet att använda fler
insatser i ett tidigare skede.

9 Tredje kvartalet 2015. Se tabellbilagan för en sammanställning av relativa arbetslöshetsnivåer
per län.
10 Se exempelvis Nordströms-Skans, O., (2004), ”Scarring effects of the first labour market
experience: A sibling based analysis”, IFAU Working Paper No. 2004:14
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En annan viktig förutsättning för att fler ungdomar som står längre från
arbetsmarknaden snabbare skall komma ut i arbete eller studier är en
utvecklad och välfungerande samverkan med kommuner, landsting och
näringsliv. Inom ramen för Delegationen för unga till arbete (Dua) har
Arbetsförmedlingen under hösten 2015 ingått lokala överenskommelser med
287 av landet 290 kommuner. Dessa överenskommelser innehåller bland
annat mål om att öka andelen unga som fullföljer gymnasiet, minska antalet
ungdomar med försörjningsstöd och att minska tiden till arbete eller studier.
För de ungdomar som födda utanför Europa, och är nya i Sverige, kan
Arbetsförmedlingen spela en viktig roll genom vara det nätverk som många
av dessa personer saknar i det svenska samhället. Dessutom har
arbetsmarknadsforskningen visat att åtgärder med en tydlig
arbetsmarknadsanknytning, till exempel praktik, ofta är mer effektiva än
andra åtgärder för att integrera arbetssökande utrikes födda på den svenska
arbetsmarknaden.11 Här kan Instegsjobben lyftas fram som ett
arbetsmarknadspolitiskt verktyg att använda i större omfattning.
Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har
många gånger svårt att konkurrera om jobben med andra arbetssökande.
Ofta krävs olika typer av stöd och insatser, exempelvis genom
subventionering av lönekostnaden som kompenserar för en lägre
arbetsförmåga. För att långsiktigt minska arbetslösheten, och för att få ner
tiden som inskriven arbetslös på Arbetsförmedlingen, krävs det för denna
grupp ett ökat och mer riktat arbetsgivararbete från Arbetsförmedlingens
sida.
På dagens arbetsmarknad kräver arbetsgivarna nästan alltid
gymnasieutbildning – även inom yrken där utbildningskraven traditionellt
sett varit låga. De närmaste åren väntas en god jobbtillväxt men
arbetslösheten kommer vara fortsatt hög för dem som saknar en
gymnasieutbildning, detta då jobbtillväxten framför allt sker inom yrken
med krav på gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Arbetslösa som
saknar gymnasieutbildning kommer därför även fortsättningsvis att möta en
kärv arbetsmarknad.
Arbetsmarknadspolitiken har under lång tid prioriterat de med kort
utbildning, men tappar delvis i effektivitet då stora resurser används till
arbetslösa som ofta saknar grundläggande förutsättningar för att varaktigt
etablera sig på arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska verktygen
räcker inte till för att för att nå en långsiktig lösning för arbetslösa som
saknar gymnasieutbildning. Arbetsmarknadspolitiken behöver av den
anledningen i högre utsträckning understödjas av andra politikområden,
kanske i synnerhet utbildningspolitiken.

11 Se exempelvis Ekberg, J., (2007), ”Fungerar integrationspolitiken?”, Ekonomisk Debatt nr.3
2007, s. 21-31
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För att de som saknar gymnasieutbildning skall bli matchningsbara krävs
många gånger omfattande och grundläggande utbildning – ofta inom det
reguljära utbildningsväsendet. För många kan det dessutom behövas
ytterligare insatser, exempelvis av studiemotiverande eller vägledande
karaktär.
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Tabellbilaga

Tabellbilaga
Inskrivna arbetslösa 18-24 år efter tid i arbetslöshet
Andel av inskrivna arbetslösa per grupp efter tid i arbetslöshet
Genomsnitt kv.1 – kv.3 2015
0-6 mån

6-12 mån

12-24 mån

12 mån +

24 mån +

Samtliga

Utomeuropeiskt född

20 %

23 %

28 %

27 %

24 %

22 %

Nedsatt arbetsförmåga

9%

16 %

24 %

29 %

42 %

15 %

Förgymnasial utb.

26 %

28 %

33 %

35 %

40 %

28 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivna arbetslösa 18-24 år och 25-64 år
Efter tid som inskriven arbetslös inom respektive ålderskategori
Genomsnitt kv.1 – kv.3 respektive år
29 dagar eller mindre

30-59 dagar

60-89 dagar

90 dagar eller mer

18-24 år

25-64 år

18-24 år

25-64 år

18-24 år

25-64 år

18-24 år

25-64 år

2008

37 %

20 %

25 %

15 %

16 %

11 %

23 %

54 %

2009

29 %

18 %

22 %

14 %

17 %

12 %

32 %

56 %

2010

24 %

18 %

19 %

14 %

15 %

12 %

42 %

57 %

2011

25 %

16 %

19 %

13 %

14 %

11 %

42 %

60 %

2012

26 %

17 %

19 %

13 %

14 %

11 %

41 %

59 %

2013

26 %

17 %

20 %

14 %

15 %

11 %

39 %

57 %

2014

26 %

17 %

19 %

13 %

15 %

11 %

40 %

59 %

2015

26 %

17 %

19 %

13 %

15 %

11 %

41 %

59 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivna arbetslösa 18-24 år och 25-64 år efter tid i arbetslöshet
Genomsnitt kv.1 – kv.3 2015
0-6 månader

6-12 månader

12-24 månader

24 månader eller mer

25-64 år

38 %

20 %

20 %

22 %

18-24 år

56 %

23 %

15 %

6%

Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivna arbetslösa 18-24 år efter tid i arbetslöshet
Genomsnitt kv.1 – kv.3 2015
0-6 månader

6-12 månader

12-24 månader

24 månader eller mer

Utomeuropeiskt födda

51 %

24 %

18 %

6%

Nedsatt arbetsförmåga

33 %

26 %

24 %

17 %

Förgymnasial utb.

52 %

23 %

17 %

8%

Totalt

56 %

23 %

15 %

6%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel* inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 18-24 år per län
Genomsnitt kv.3 2015
Stockholms län

8,6 %

Uppsala län

9,7 %

Södermanlands län

17,8 %

Östergötlands län

16,5 %

Jönköpings län

10,8 %

Kronobergs län

13,9 %

Kalmar län

13,2 %

Gotlands län

12,7 %

Blekinge län

23,2 %

Skåne län

17,6 %

Hallands län

9,9 %

Västra Götalands län

11,5 %

Värmlands län

16,8 %

Örebro län

15,4 %

Västmanlands län

16,6 %

Dalarnas län

12,5 %

Gävleborgs län

22,1 %

Västernorrlands län

17,3 %

Jämtlands län

13,9 %

Västerbottens län

13,1 %

Norrbottens län

12,7 %

Riket

13,2 %

Källa: Arbetsförmedlingen
*Andel av den registerbaserade arbetskraften
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