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En sammanfattning av prognosen
för arbetsmarknaden 2017-2018

Fortsatt stark svensk konjunktur får internationellt stöd
Sedan årsskiftet syns allt fler ljusglimtar i den globala ekonomin. Flertalet globala framåtblickande indikatorer har stärkts och världshandeln har återfått styrka efter en svag utveckling under hösten i fjol. Efter en
utdragen period av relativt svag tillväxt i världsekonomin har således utsikterna för den globala tillväxten förbättrats. Efter att ha ökat med för världsekonomin relativt svaga 3,1 procent 2016 bedömer vi att tillväxttakten
i den globala ekonomin förstärks successivt under vår prognosperiod åren 2017 och 2018.
Efter att aktiviteten i den svenska ekonomin steg med goda 3,2 procent under 2016 bromsade tillväxten in
något under första kvartalet i år. Vi väntar oss dock att tillväxten tar förnyad fart från och med andra kvartalet
i år för att sedan fortsätta att utvecklas i god takt under resten av vår prognosperiod. Konjunkturläget fortsätter således att förstärkas och är därmed fortsatt mycket starkt.
Bakom dessa bedömningar ligger bland annat det fortsatt starka stämningsläget hos såväl företagen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som hos hushållen. Parallellt blir även den successiva förstärkningen
i den globala ekonomin – och därmed exporten – en allt viktigare drivkraft för utvecklingen. Dessutom är
behoven av ytterligare bygginvesteringar fortsatt stora. Mot denna bakgrund räknar vi med att BNP stiger i
god takt även under 2017 och 2018.
För Uppsalas del innebär detta att arbetsgivarna är fortsatt optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till
den närmaste framtiden. Den privata konsumtionen ligger på höga nivåer men även den offentliga konsumtionen och bygginvesteringar bidrar till det gynnsamma läget i den svenska ekonomin.

Fler sysselsatta
Uppsalas arbetsmarknad förväntas fortsätta gå bra och Arbetsförmedlingen gör bedömningen att antalet
sysselsatta i Uppsala län kommer att öka med nästan 2 500 personer till slutet av 2017. Den offentliga sektorn,
som utgör en stor och viktig del av länets arbetstillfällen, har haft goda sysselsättningsökningar de senaste
åren och väntas fortsätta öka. Tack vare fortsatt god hushållskonsumtion fortsätter många av de privata
tjänstenäringarna att växa, vilket också leder till ökad sysselsättning. Detta gäller särskilt för delbranscherna
handel samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Konjunkturen inom byggverksamhet är mycket god,
klart över det historiska genomsnittet och sysselsättningen ökar. Även i industrin, som i stor utsträckning, är
exportberoende, väntas också antalet sysselsatta öka något och förväntningarna för 2017-2018 stärks. Sammantaget är prognosen att sysselsättningen i Uppsala län ökar med 1,7 procent för innevarande år och 1,5 för
2018.

Fler arbetslösa
Uppsala läns arbetsmarknad är relativt stabil tack vare en mångsidighet med stor privat och offentlig
tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Stockholms arbetsmarknad till länets förhållandevis låga arbetslöshet, som är fortsatt lägst i landet. Arbetsförmedlingens månadsstatistik över inskrivna arbetslösa låg i
stort sett stilla från 2011 till hösten 2013, efter det sjönk antalet inskrivna arbetslösa fram till mitten av 2016.
Den nedåtgående trenden bröts under sommaren och i april var antalet inskrivna arbetslösa cirka 850 fler
jämfört med föregående år. De inskrivna arbetslösa väntas öka med nästan 900 personer till slutet av 2017,
en relativ arbetslöshet på 6,0 procent trots en stark efterfrågan. Detta beror till största delen på ett kraftigt
inflöde till arbetskraften av utrikes födda. Uppsala län väntas ändå ha landets lägsta arbetslöshet i slutet av
prognosperioden.

Tuff arbetsmarknad för vissa
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa. Dessa grupper är personer med högst
förgymnasial utbildning, funktionsnedsatta med ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
utomeuropeiskt födda samt arbetslösa i åldrarna 55-64 år. 75,6 procent av de inskrivna arbetslösa i Uppsala
län tillhör någon av de grupper med större svårigheter att själva lösa sin arbetsmarknadssituation. Arbetslösheten för dem som har högst förgymnasial utbildning är exempelvis mer än tre gånger så hög jämfört med
dem som har en gymnasial utbildning. En inte försumbar andel av de inskrivna saknar dessutom fullständig
grundskoleutbildning. Vidare har utomeuropeiskt födda en arbetslöshet som är över fem gånger högre än
arbetslösheten för personer födda i Sverige. Statistiken visar samtidigt att antalet inskrivna arbetslösa med
utomeuropeisk bakgrund har ökat kraftigt.
Den gemensamma nämnaren för de grupper som har en svårare situation på arbetsmarknaden är risken
att bli långvarigt arbetslös. Samtidigt skiljer sig utmaningarna åt mellan de olika grupperna. Andelen i de
grupper med utsatt ställning som går ut i ett arbete med stöd ökar, samtidigt som andelen utsatta som får
jobb utan stöd minskar. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen fortsätter med riktade insatser för dem
som har det svårast på arbetsmarknaden.
Samtidigt kommer matchningsuppdraget att bli allt svårare för Arbetsförmedlingen, i takt med en ökad
brist på arbetskraft och en högre andel av individer med längre väg till anställning. Sett ur arbetsgivarnas
perspektiv blir det svårare att hitta efterfrågad kompetens, och bristsituationen på arbetsmarknaden kan
komma att förvärras, särskilt inom vissa yrkesområden som det redan i nuläget råder brist inom. Detta innebär att företag inom det privata näringslivet inte kan nyttja hela sin potential och offentliga verksamheter får
sämre möjligheter att leverera välfärdstjänster i önskad omfattning.
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