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Sammanfattning
Ekonomin tar fart
Den globala konjunkturen förstärks om än långsamt. USA håller i taktpinnen samtidigt som
konjunkturen fortsätter sin återhämtning i euroområdet. Läget i Danmark har förbättrats, men
i jämförelse med Sverige är tillväxtutsikterna tämligen återhållsamma.
Den svaga utvecklingen i vår omvärld har inneburit att exporten har ökat i relativt måttligt takt.
Dragloket i svensk ekonomi är fortfarande den inhemska efterfrågan. Framför allt växer byggnadsinvesteringarna snabbt. Även den offentliga konsumtionen ökar. Den kraftigt växande befolkningen och det omfattande flyktingmottagandet ställer stora krav på stat, kommuner och
landsting. Trenden är synnerligen märkbar i storstadsregionerna, där priserna på bostäder fortsätter att öka kraftigt.
Skånes näringsliv påverkas såväl av utvecklingen i den svenska ekonomin som av utvecklingen
i omvärlden. Arbetsförmedlingens prognosundersökning som genomförts under hösten och
som riktats mot länets arbetsgivare, indikerar därför en positiv – dock något dämpad – stämningsbild. Av länets privata företag bedömer 45 procent att de kommer att få en ökad efterfrågan
och 48 procent att de kommer att få en oförändrad efterfrågan på sina varor och tjänster det
närmaste halvåret. Få företag tror på en försämring i halvårsperspektivet.
Positiv sysselsättningstrend
Sysselsättningen i Skåne har ökat stadigt sedan finanskrisen. 2014 hade Skåne knappt 564 600
sysselsatta i åldersgruppen (nattbefolkning) 16-64 år. Arbetsförmedlingens prognosundersökning förutser en sysselsättningsökning med 10 200 i år och 11 800 nästa år – inräknat arbetspendlingen över Öresund. Den prognosticerade sysselsättningsökningen är något starkare än
den som förutsågs i vårens prognosundersökning.
Liksom i vårens undersökning noteras tillväxten huvudsakligen i branschgruppen privata tjänster och i branschen byggverksamhet. Även branschgrupperna industri och offentliga tjänster
noterar förbättringar, vilka dock är svagare än den generella trenden. Sysselsättningen inom
jord- och skogsbruk bedöms vara mer eller mindre oförändrad under prognosperioden.
Samtliga av Arbetsförmedlingens länsvisa prognosundersökningar förutser en sysselsättningstillväxt. Storstadslänen samt Uppsala och Östra Götalands län bedöms visa den starkaste jobbtillväxten både 2015 och 2016.
Arbetslösheten förblir på hög nivå
Den kraftigt växande befolkningen har lett till att länets arbetskraftsutbud ökat betydligt under
de senaste åren. Tillväxten fortsätter under prognosperioden och det beror framför allt på invandringen och även på inflyttningen från övriga Sverige. En stor del av invandringen är flyktingar och deras anhöriga.
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Under prognosperioden ökar både efterfrågan på arbetskraft och arbetskraftsutbudet – mer eller mindre lika mycket. Sammantaget resulterar utvecklingen i att antalet inskrivna arbetslösa
ökar något.
Arbetsförmedlingen förutser att det totala antalet inskrivna arbetslösa i genomsnitt uppgår till
61 300 personer eller 9,6 procent av arbetskraften under fjärde kvartalet 2015 och till 62 000
personer eller 9,7 procent under fjärde kvartalet 2016.
Utmaningar på länets arbetsmarknad
Trots sysselsättningstillväxten är arbetslösheten kvar på en hög nivå i Skåne. Arbetslösheten har
fördubblats sedan finanskrisen 2008 och befinner sig på en betydligt högre nivå nu än under
2009 – krisens värsta år. Skåne befinner sig alltjämt bland länen med de högsta arbetslöshetstalen. Länets arbetsmarknad står inför en rad utmaningar:
 Arbetslöshetens struktur år 2015 skiljer sig kraftigt från motsvarande konjunkturlägen tidigare. Det finns en stor tillgång på arbetslösa med kort utbildning eller yrkeskompetenser,
vilka endast efterfrågas i liten grad. Samtidigt minskar antalet arbetslösa med efterfrågade
utbildningar och kompetenser i snabb takt.
 Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt – dock från en mycket hög nivå. Situationen för
arbetslösa ungdomar som saknar en fullständig gymnasieutbildning är och förblir mycket
kärv eftersom de har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Däribland finns
också unga med funktionsnedsättning samt unga med utländsk bakgrund.
 Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas påtagligt och sysselsättningen ökar i god takt
inom både privata- och offentliga tjänster. Tillgången på arbetskraft inom vissa yrken blir
inte tillräcklig och antalet bristyrken ökar. Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet.
 Närmare 30 procent av de arbetslösa saknar gymnasieutbildning och hälften av dessa är
födda utanför Europa. Andelen arbetslösa som saknar gymnasieutbildning väntas stiga under prognosperioden. Eftersom nästan samtliga varaktiga anställning.
 Eftersom många arbetsgivare kräver fullgjord gymnasieutbildning är arbetsmarknadsutsikterna sämre för korttidsutbildade.
 Sverige och framför allt Skåne har berörts av den flyktingvåg som svept över Europa under
årets höstmånader. Flyktinginvandringen innebär nya utmaningar för länets arbetsmarknad.
 Erfarenheter visar att utrikes födda som skaffat sig en gymnasieutbildning eller en längre
utbildning kommer ut på arbetsmarknaden i relativt stor utsträckning och att en stor del
av dem får arbete. Däremot fungerar integrationen av korttidsutbildade undermåligt. Det
saknas meningsfulla verktyg i integrationsprocessen, t.ex. grundläggande utbildning och
yrkesutbildning. Här är samarbetet med kommunerna avgörande.
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Konjunkturläget:
Svensk ekonomi växlar upp
Måttlig tillväxt i omvärlden
Den globala konjunkturen förstärks om än långsamt. Kinas ekonomi har växlat in i en långsammare tillväxtbana och nedväxlingen har kantats av en svajig bostadsmarknad och ökad oro på
finansmarknaderna. Mycket talar emellertid för en mjuklandning i Kina, men tillväxten dämpas
undan för undan. USA håller i taktpinnen, men förväntningarna på en stadig uppgång har inte
infriats helt och hållet under årets lopp. Sysselsättningsutvecklingen var något svagare än förväntad under tredje kvartalet i år.
Samtidigt fortsätter konjunkturen sin återhämtning i EU- länderna och euroområdet. Det gäller
framförallt för tidigare krisdrabbade ekonomier som Spanien, och i mindre utsträckning Italien.
Tyskland – Sveriges största exportmarknad – och även Storbritannien fortsätter att vara Europas ekonomiska motorer, vilket gynnar den svenska exporten av varor och tjänster. Men läget i
Grekland är alltjämt bräckligt. Tillväxten i Danmark har förbättrats, men i jämförelse med Sverige är tillväxtutsikterna tämligen återhållsamma. De stora migrantströmmarna från Syrien, Afghanistan och andra oroshärdar kommer dock att i allt högre grad utmana den politiska sammanhållningen mellan och inom EU-länderna.

God fart i svensk ekonomi
Den svaga utvecklingen i vår omvärld har inneburit att exporten ökat i relativt måttligt takt. Det
är framför allt exporten till Tyskland och USA som gått bra. Dragloket i svensk ekonomi är fortfarande den inhemska efterfrågan. Framför allt växer byggnadsinvesteringarna snabbt. Investeringarna i bostäder kommer fortsatt att vara viktiga tillväxtfaktorer de närmaste åren. De
svenska hushållens inkomster bedöms fortsätta att öka samtidigt som förmögenheterna stigit
kraftigt, vilket talar för en god utveckling av den privata konsumtionen. Även den offentliga
konsumtionen ökar. Den kraftigt växande befolkningen och det omfattande flyktingmottagandet ställer stora krav på stat, kommuner och landsting. Trenden är synnerligen märkbar i storstadsregionerna, där priserna på bostäder fortsätter att öka kraftigt.
Den svenska ekonomin är inne i en tydlig förstärkning, och Arbetsförmedlingen slår fast i sin
prognos för riket som helhet, att den starka utvecklingen består ett tag till. BNP ökar mycket
starkt 2015 då ökningen bedöms till 3,4 procent 1. Den starka utvecklingen av privat konsumtion
och investeringar – främst i bostäder – bidrar mest till BNP-tillväxten, men också ökningen av
offentlig konsumtion. Denna utveckling fortsätter under 2016 och BNP beräknas öka med
knappt 3 procent2.
1
2

Kalenderkorrigerat.
Kalenderkorrigerat.
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Optimism i Skåne
Skånes näringsliv påverkas såväl av utvecklingen i den svenska ekonomin som utvecklingen i
omvärlden. Eftersom det ekonomiska läget i våra stora exportregioner bedöms som positivt ger
det också positiva effekter på de skånska företag som exporterar. Att den ekonomiska utvecklingen i Sverige bedöms bli mycket stark kommer att påverka de skånska företag som främst är
inriktade mot den inhemska marknaden.
Även utvecklingen inom vårt ”närområde” gynnar skånskt näringsliv. Visserligen förstärks exportefterfrågan i Danmark måttligt samtidigt som den inhemska efterfrågan kommer att öka
markant. Låga räntor och energipriser i kombination med betydande lättnader för privatkonsumenter3 stimulerar den danska ekonomin. Men i jämförelse med Sverige är tillväxtutsikterna
tämligen återhållsamma. Det danska ekonomiska Rådet förutser i sin aktuella konjunkturrapport en BNP-tillväxt upp mot 1,6 procent för 2015 och 2,1 procent för 20164.
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Skåne, våren 2007 – hösten 2015
Index
120
110
100
90
80
70

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Anm. 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 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Arbetsförmedlingens prognosundersökning som genomförts under hösten och som riktats mot
länets arbetsgivare indikerar en positiv stämningsbild. Av länets privata företag bedömer 45
procent att de kommer att få en ökad efterfrågan och 48 procent att de kommer att få en oförändrad efterfrågan på sina varor och tjänster närmaste halvåret. Resten, dvs. knappt 7 procent,
bedömer att de kommer att få en minskad efterfrågan.
Den konjunkturindikator som räknas fram utifrån Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
återfinns i diagramform ovan. De fyra senaste prognosundersökningarna (hösten 2015, våren

3

Den danska regeringen lanserade i slutet av november i år sin nya finanslag för 2016. som innebär betydande lättnader för privatkonsumenter.
4De økonomiska Råd: Dansk Økonomi, efterår 2015, http://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2015/kapitel-konjunkturvurdering
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2015, hösten 2014 och våren 2014) visar på värden strax över 100, dvs. något över det historiska
snittet.

Antalet lediga platser ökar i Skåne
Antalet lediga platser som anmäls till länets Arbetsförmedlingar ger en indikation på vart
konjuturen är på väg. Perioden 2010-2015 har präglats av återhämtning efter krisåren 20082009. Platsinflödet ökade från och med tredje kvartalet 2009, vilket kan tolkas som att
efterfrågan på arbetskraft då tog riktig fart. I Skåne nådde efterfrågan på arbetskraft en första
topp vid fjärde kvartalet 2011. Efter det vände trenden och utvecklingen var mer eller mindre
stagnerande fram till första halvåret 2013. Vid halvårsskiftet 2013 ökade återigen platsinflödet,
och då mycket kraftigt. Historiskt sett har platsinflödet varierat med den ekonomiska
konjunkturen, men sedan halvårsskiftet 2013 har ökningen i antal anmälda platser ökat så
markant att det sedan dess bedöms finnas mycket stor osäkerhet i platsstatistiken.
Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser, med varaktighet längre än tio dagar, Skåne
under perioden hösten 2010 – hösten 2015
Antal
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Trend Skåne
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Arbetsförmedlingens platsstatistik
Syftet med platsannonseringen är huvudsakligen att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.
Platsstatistiken täcker dock inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls
till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är generellt sett större
i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Normalt varierar andelen inom ett intervall där platserna
representerar 20-40 procent av den totala efterfrågan på arbetsmarknaden.
Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Registreringen av platser
kontrolleras men dubbla annonseringar har blivit vanligare i takt med att fler och fler företag
själva lägger upp sina annonserar på Arbetsförmedlingens hemsida.
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Sammantaget medför detta att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över
lediga platser skall tolkas med stor försiktighet. Enligt Arbetsförmedlingens uppfattning skall
alla analyser av hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas samt av hur matchningen på arbetsmarknaden fungerar baseras på SCB:s konjunkturstatistik över vakanser. Denna statistik kan
dock inte brytas ner på länsnivå.

Lägre antal varselberörda
En annan indikator på hur efterfrågan på arbetskrafts utvecklas är arbetsgivarnas varsel om
uppsägningar. I genomsnitt har knappt 600 personer per månad varslats om uppsägning i länet
sedan början på 2010.
Sett över den senaste tolvmånadersperioden, november 2014 till och med oktober i år, har i
genomsnitt 480 personer varslats per månad, vilket är något färre än genomsnittet under de
senaste fem åren. Dessutom har antalet sysselsatta ökat varför ett lägre antal varslade jämfört
med genomsnittet för femårsperioden är en än mer positiv signal för läget på arbetsmarknaden.
35 procent av de som varslats under de senaste tolv månaderna har arbetat inom branschen
finansiell verksamhet och företagstjänster, 15 procent inom industrin och 17 procent inom Handeln.
Varslade om uppsägning, Skåne, under perioden hösten 2010 – hösten 2015
Antal
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Källa: Arbetsförmedlingen

Varsel och arbetslöshet
Antalet varsel skall ses som en konjunkturindikator och ingen siffra på hur många som blir arbetslösa. Långt ifrån alla som varslas blir uppsagda, och av dem som blir uppsagda blir inte alla
arbetslösa. Av dem som blivit varslade de senaste tio åren har cirka 65 procent blivit uppsagda.
Hur stor andel av dessa som blir arbetslösa varierar med konjunkturen. Andelen av varslade
som någon gång blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet låg på cirka 20 procent under
2015.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter öka
SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) sträcker sig fram till år 2013. Sysselsättningsutvecklingen från och med sekelskiftet kan delas in i tre faser. Den första fasen är den
långvariga sysselsättningsuppgången som ägde rum mellan millennieskiftet och 2008. Den
andra fasen började med finanskrisen 2008 som abrupt förändrade de ekonomiska villkoren
globalt och därmed också i Sverige. Krisen satte djupa spår på arbetsmarknaden ett år senare
(2009) i form av en omfattande sysselsättningsnedgång. Därefter följde återhämtningsfasen
mellan 2010 och 2013, RAMS sista redovisningsår. Det bör påpekas att antalet sysselsatta redan
2010 – två år efter finanskrisens utbrott – hade passerat den topp i sysselsättningen som noterades före finanskrisen.
Sett på hela tioårsperioden har efterfrågeutvecklingen på arbetsmarknaden varit stark för Skåne
län. Antalet arbetstillfällen (dvs. antalet sysselsatta som har arbetsplats i regionen eller dagbefolkningen) har ökat med 14,9 procent mellan 2003 och 2013, vilket ligger klart över tillväxttakten för riket som helhet (13,1 procent).
Sysselsatta dagbefolkning, 16 år och äldre, Skåne
Faktisk utveckling 2004 -2013, prognos 2014 - 2016
Antal
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100 000
0

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens prognosundersökning baseras på intervjuer med ett stort antal privata och
offentliga arbetsgivare (1 200 verksamheter, se också bilaga 1). Arbetsförmedlingen skattar
sysselsättningsutvecklingen under innevarande och kommande år på grundval av intervjuundersökningen. Undersökningen indikerar en fortsatt positiv sysselsättningstrend som är betydligt mer positiv än den som förutsågs för ett halvt år sedan i Arbetsförmedlingens vårprognos.
I slutet av 2013 hade Skåne 560 500 arbetstillfällen, motsvarande 12,2 procent av Sveriges sysselsatta. 2014 beräknas antalet sysselsatta ha uppgått till 568 200 personer (se faktarutan nedan). I undersökningen räknar Arbetsförmedlingen med en sysselsättningstillväxt motsvarande
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cirka 10 400 nya arbetstillfällen under 2015 och 11 900 nya arbetstillfällen under 2016. Detta
innebär att antalet sysselsatta som har sin arbetsplats i länet kommer att uppgå till 590 600 i
slutet av 2016.
2013 hade närmare 557 100 sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år sin bostadsort i länet (dvs.
nattbefolkning) – inräknat arbetspendlare, och då framför allt gränspendlare över Öresund. Vid
slutet av prognosens referensår 2014 skattas sysselsättningen ha uppgått till 564 600 personer.
Den aktuella pendlingsstatistiken pekar på en stagnerande gränspendling. Arbetspendlingen
mot övriga län i Sverige bedöms också stanna kvar på nuvarande nivå, möjligtvis ökar inpendlingen från övriga län något. Inkluderas nettopendlingen i bedömningen förutser Arbetsförmedlingen en sysselsättningsökning med 10 200 i år och 11 800 nästa år. I slutet av 2015 beräknas Skåne ha 586 700 förvärvsarbetande i åldersgruppen 16-64 år som har sin bostadsort i länet.
Samtliga av Arbetsförmedlingens länsvisa prognosundersökningar förutser en sysselsättningstillväxt (diagram nedan). Storstadslänen samt Uppsala och Östra Götalands län bedöms få den
starkaste jobbtillväxten både 2015 och 2016.
Arbetskraft och sysselsatta nattbefolkning, 16 – 64 år, Skåne
Faktisk utveckling 2004 -2013, prognos 2014 - 2016
Antal

Sysselsatta nattbefolkning 16-64 år

Arbetskraft 16-64 år
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen.

Även länets arbetskraftsutbud ökade betydligt mellan 2003 och 2013. Tillväxten var större
än ökningen för antalet sysselsatta under samma period. Uppgången var synnerligen stark under lågkonjunkturåren 2009 och 2010 i samband med att ett stort antal personer överfördes
från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Vidare har den kraftiga invandringen lett till
att arbetskraften ökat kraftigt under de senaste åren – oberoende av det rådande konjunkturläget.
Under fjärde kvartalet 2014 beräknas 624 800 personer ha befunnit sig i arbetskraften, arbetspendlingen över Öresund medräknad. Under prognosperioden kommer arbetskraftsutbudet att
öka och det beror framför allt på invandringen och även på inflyttningen från övriga Sverige. En
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stor del av invandringen består av är flyktingar och deras anhöriga. Efter erhållet uppehållstillstånd skriver de flesta relativt omgående in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Ökningen av antalet nyinskrivna på grund av flyktingmottagandet kan dock komma att inträffa
senare än 2016. Detta eftersom Migrationsverket i sin senaste prognos uppger att den förväntade handläggningstiden för den som söker asyl idag är mellan 15 och 24 månader 5.
Samtidigt som antalet utrikes födda ökar minskar antalet inrikes födda i yrkesaktiv ålder. Detta
ger en förändrad sammansättning av länets arbetskraft.
Enligt prognosundersökningen bedöms arbetskraften öka med 10 700 personer i år och med
12 500 personer nästa år. Jämfört med bedömning som gjordes i våras har siffrorna för 2015
och 2016 nästan fördubblats. I slutet av 2015 skattas länet ha cirka 648 000 personer 16-64 år i
arbetskraften.
Arbetsförmedlingens bedömning korrigeras således kraftigt uppåt. Justeringen sker i ljuset av
den ökade flykting- och anhöriginvandringen till landet. Det bör dock påpekas att denna bedömning är mycket osäker och att utvecklingen är svår att prognosticera. Migrationsverkets bedömning om längre handläggningstider för uppehållstillstånd innebär ytterligare svårigheter att
prognosticera utvecklingen av arbetskraftsutbudet.

Begrepp och metod som används i undersökningen
Följande begrepp i prognosrapporten:
 Sysselsatta (dagbefolkning) = förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen eller arbetstillfällen i regionen
 Sysselsatta (nattbefolkning) = förvärvsarbetande som är bosatta i regionen; Arbetsförmedlingens prognosundersökning har fokus på åldersgruppen 16-64 år.
 Inskrivna arbetslösa = summan av antalet individer, i åldern 16-64 år, som är inskrivna
vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd
 Arbetskraft = sysselsatta (nattbefolkning) + inskrivna arbetslösa
Aktuell och förväntad sysselsättning

Som referensstatistik används SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik RAMS. RAMS
är en årlig totalräknad undersökning som till största delen baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och de egna företagarnas självdeklarationer. De ”aktuella” RAMS-tabellerna och diagrammen dateras från slutet av november 2013.
Prognosens referensperiod är fjärde kvartalet 2014. Eftersom uppgifterna i RAMS är från november 2013 måste sysselsättningen för referensperioden ”prognostiseras bakåt”. Detta sker
med hjälp av arbetsgivarnas bedömningar, vilka redovisas i prognosmaterialet. Arbetsgivarnas
bedömningar avser antalet sysselsatta (dagbefolkning) utan någon åldersbegränsning uppåt.

5

Migrationsverket, Verksamhets‐ och utgiftsprognos 2015‐10‐22.
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I ett andra steg framräknas utvecklingstrenden med hjälp av prognossvaren och de skattade
sysselsättningsuppgifterna. I ett tredje steg skattas sysselsättningsuppgifter för nattbefolkningen i åldersgruppen 16-64 år.

Arbetslösheten kvarstår på hög nivå – nu som förr är arbetslösheten Skånes problem
Första hälften av 2000-talet var en positiv period ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Framför allt
mellan våren 2005 och våren 2008 föll arbetslösheten markant. Utvecklingen stoppades abrupt
av finanskrisen 2008. Sedan dess har arbetslösheten ökat stadigt med kortvariga undantag. Försämringen berörde Skånes samtliga regiondelar och kommuner. Toppen nåddes 2013. Därefter
sjönk antalet arbetslösa gradvis fram till halvårsskiftet 2015 och sedan dess pekar trenden åter
uppåt. Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till knappt 60 800 under tredje kvartalet 2015. För
ett år sedan var motsvarande siffra knappt 60 400.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Skåne
2004 -2016 (kvartalsvärden), prognos fr.o.m. kvartal 4 2015
Antal
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetskraftsutbudet väntas fortsätta att öka under 2016. Denna ökning förstärks av att de personer som under hösten 2015 kommit som flyktingar till Skåne bedöms komma ut på arbetsmarknaden under 2016 och 20176. Arbetsförmedlingens undersökning räknar med att såväl utbudet som efterfrågan på arbetskraft expanderar med en – mer eller mindre likadan – kraftfull
tillväxttakt. Sammantaget resulterar utvecklingen i att antalet inskrivna arbetslösa tenderar att
öka, men i återhållsam takt.

6 Migrationsverket uppger i sin senaste prognos att den förväntade handläggningstiden för den som söker
asyl idag är mellan 15 och 24 månader. Migrationsverket, Verksamhets‐ och utgiftsprognos 2015‐10‐22.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år
som andel av registerbaserad arbetskraft,
prognos kvartal 4 2016

Förväntad procentuell
sysselsättningsförändring (16-64 år)
mellan kvartal 4 2015 och kvartal 4 2016
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D
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G
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Stockholm
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Östergötland
Jönköping
Kronoberg
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I
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Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro

U
W
X
Y
Z
AC
BD

Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
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Arbetsförmedlingen beräknar att det totala antalet inskrivna arbetslösa i genomsnitt uppgår till 61 200 personer eller 9,6 procent av arbetskraften under fjärde kvartalet 2015 och
till 61 300 personer eller 9,6 procent under fjärde kvartalet 2016.
Att arbetslösheten stannar kvar på en nästan oförändrad nivå beror på att sammansättningen i arbetskraften har förändrats. Andelen personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden har ökat. Sedan 2010 har ett betydande antal personer förts över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Samtidigt har andelen utomeuropeiskt födda i arbetskraften ökat. Arbetskraften har också ökat kraftigt bland personer över 55 år. Arbetslösheten i denna grupp är relativt låg, men för den som blir arbetslös det blir svårt att få ett
nytt arbete.
Den ändrade sammansättningen i arbetskraften avspeglas i, att en allt större andel av de,
som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, tillhör grupper med en utsatt
ställning på arbetsmarknaden (se avsnittet om arbetslöshetens sammansättning). Det är
grupper som generellt har svårare att få ett arbete och därmed löper större risk att bli långtidsarbetslösa.
Skåne har en diversifierad arbetsmarknad med en utpräglad tjänsteinriktning. Faktum är
att servicenäringen, som är relativt stor jämfört med andra län, erbjuder många ingångsjobb för de som har en svag förankring på arbetsmarknaden. I motsats till riket som helhet
– och i synnerhet till landets övriga storstadslän Stockholm och Västra Götaland – har Skånes arbetslöshet bitit sig fast på en markant högre nivå, trots att utvecklingsmönstret ser
likadant ut för samtliga regioner i landet.
Denna paradoxala situation – hög arbetslöshet trots stark sysselsättningstillväxt – pekar
på att Skånes arbetsmarknad är tudelad och de sociala klyftorna är större i Skåne än i andra
jämförbara län med utpräglad tjänsteinriktning.
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Skånes regionala indelning
Region Skåne delar in Skåne i fyra delregioner (”fyra hörn”) – Nordöstra Skåne med Kristianstad som centrum, Nordvästra Skåne med Helsingborg som centrum, Sydvästra Skåne
med Malmö och Lund som centralorter samt Sydöstra Skåne med centralorten Ystad. I Arbetsförmedlingens prognos används denna indelning.
Skånes ”fyra hörn”

Helsingborg
Nordvästra Skåne

Kristianstad
Nordöstra Skåne

Malmö-Lund
Sydvästra Skåne
Ystad
Sydöstra Skåne

• Nordöstra Skåne
Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra Göinge

• Nordvästra Skåne
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
• Sydvästra Skåne
Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge
• Sydöstra Skåne
Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Simrishamn

Efterfrågan efter näringsgrenar
Höstens prognosundersökning visar en i stort sett positiv bild vad gäller efterfrågan på arbetskraft. Undersökningen visar på en ökad efterfrågan både 2015 och 2016.
Liksom i vårens undersökning väntas tillväxten vara störst i branschgrupperna byggverksamhet och privata tjänster. Även branschgrupperna industri och offentliga tjänster noterar förbättringar, vilka dock är svagare än den genomsnittliga sysselsättningstillväxten under prognosperioden. Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk bedöms vara i princip
oförändrad under prognosperioden.
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Skåne är ett Sverige i miniatyr, men med mer handel och mindre industri
Branschstrukturen i Skåne liknar i stora drag rikets genom att de sysselsatta fördelar sig på
ett nästan identiskt sätt mellan de olika branscherna.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
fördelade på näringsgren, Skåne län och riket (2013)
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0%

2%

4%

6%

8%

10% 12% 14% 16% 18%

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning o utvinning, energi o miljö
Byggverksamhet
Handel
Transport
Hotell och restaurang
Information och kommunikation
Företagstjänster (inkl. finans)
Offentlig förvaltning m.m.
Utbildning
Vård och omsorg; sociala tjänster
Personliga och kulturella tjänster

Riket
Skåne län

Källa: SCB (RAMS)

Åldersstrukturen inom branscherna nästan identiska mellan Skåne och riket
Oavsett vilket fokus man har – medelåldern eller andelen äldre bland sysselsatta – är åldersstrukturen nästan identisk mellan länet och riket. Medelåldern för samtliga sysselsatta
(dagbefolkning) uppgår till 43,1 år i Skåne och 43,0 år i riket.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Medelålder per näringsgren, Skåne län och riket (2013)
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Källa: SCB (RAMS)

De sysselsatta inom jord- och skogsbruk har den högsta medelåldern och här är skillnaden
mellan Skåne och riket störst (Skåne 50 år och riket 53 år). Den ”yngsta” branschgruppen
är hotell och restaurang där medelåldern är 34 år i Skåne och drygt 34 år i riket som helhet.
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När det analyseras åldersavgånger inom olika branscher är fördelningen av sysselsatta i
åldersgruppen 55 år och äldre av intresse. Gruppen utgör 23 procent av samtliga sysselsatta såväl i Skåne som i hela riket. Branschgruppen med den största andelen äldre sysselsatta är jord- och skogsbruk. Andelen uppgår till 45 procent i Skåne och 55 procent i riket,
vilket också är den största skillnaden mellan Skåne och riket. Vad gäller de övriga branschgrupperna noteras knappt några skillnader mellan Skåne och riket. Branschgruppen med
den lägsta andelen äldre är hotell och restaurang (9 procent). Andra branscher som har
låga andelar (lägre än 20 procent) är IT och kommunikation samt handel.
Andel sysselsatta (dagbefolkning) 55 år och äldre
efter näringsgren, Skåne län och riket (2013)
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Könsuppdelad arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Skåne – liksom i hela Sverige – är könssegregerad och det innebär att
kvinnor och män ofta har olika yrken och befinner sig på olika hierarkiska nivåer. Kvinnor
arbetar också betydligt oftare deltid och har en svagare koppling till arbetsmarknaden 7.
Fördelningen har knappt förändrats sedan millennieskiftet.
Sysselsatta (dagbefolkning), kvinnor, 16 år och äldre
Fördelning efter näringsgren, Skåne och riket (2013)
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Branscher med en liten andel sysselsatta kvinnor är byggverksamhet (9 procent), transport
(22 procent), tillverkning (25 procent) samt jord- och skogsbruk (26 procent). Branscherna
med en låg andel sysselsatta män, är vård, omsorg och sociala tjänster (18 procent) samt
utbildning (26 procent).
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning efter kön och näringsgren, Skåne (2013)
Andel
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Källa: SCB (RAMS)

Jord- och skogsbruk – ingen sysselsättnings tillväxt
Jord- och skogsbruk är basnäringar och viktiga för länets ekonomi. Ur ett sysselsättningsperspektiv utgör dessa branscher små delar av arbetsmarknaden och sysselsätter 2,3 procent av länets förvärvsarbetande.
Villkoren för verksamheter inom både jord- och skogsbruk förändras snabbt. Världsmarknadspriset på de råvaror man producerar varierar kraftigt. Även skörden varierar, men under 2015 har skörden varit mycket god i Skåne.
De skiftande villkoren kan innebära tvära kast mellan lönsamhet och förlust. På längre sikt
ser det ut att vara de stora och kapitalstarka jordbruksföretagen som har bäst förutsätt-
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ningar. Vidare är jord- och skogsbruk en näring som har stora problem med generationsväxlingen. En fjärdedel av branschens sysselsatta är över 65 år och många åldersavgångar
är därför att vänta under de närmaste åren. Ingångskostnaderna är höga för den som vill
ta över driften, vilket avskräcker många unga från att bli lantbrukare. Risken är därför stor
att många lantbruk avvecklas.
Jord- och skogsbruk i Skåne
2,3 procent av länets förvärvsarbetande var verksamma inom de agrara näringarna, vilket ungefär motsvarar fördelningen i riket som helhet (2,2 procent). Skillnaderna är dock stora inom länet och det råder en
stor spridning från kommuner där mer än vart tionde arbetstillfälle är inom näringen (Svalöv, Hörby och
delar av Sydöstra Skåne), till kommuner där näringarna sysselsätter färre än en av hundra (Malmö, Lund,
Helsingborg och Landskrona).
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
kvinnor

män

Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
2004 -2016, prognos 2014 – 2016
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Källa: SCB (RAMS)

Jord- och skogsbruk utmärker sig med en betydande
snedfördelning kön och ålder. Andelen kvinnor uppgår till knappt 26 procent. Medelåldern bland branschens sysselsatta är 50 år och därmed högst jämfört med övriga branschgrupper. Nästan var fjärde
förvärvsarbetande är äldre än 64 år.
Branschgruppen utmärker sig också genom att ha
den största andelen sysselsatta som fyllt 55 år, 46
procent mot genomsnittet i Skåne på 26 procent.

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Under de senaste årtiondena har antalet sysselsatta
minskat. Sedan 2007 har dock antalet sysselsatta
inom branschen sakta börjat öka. Definitionsförändringar inom sysselsättningsstatistiken mellan 2010
och 2011 medförde en kraftig ökning förvärvsarbetande inom åldersgruppen över 65 år, vilket dock
var en engångshändelse. 2013 hade branschgruppen knappt 12 700 arbetstillfällen i Skåne.

Utvecklingen mot stordrift och generationsväxlingsproblemet bedöms göra att sysselsättningen inom branschen försvagas något under de närmaste åren. Prognosundersökningen
indikerar en oförändrad sysselsättning under 2015 och en ytterst liten minskning 2016.
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De 10 största yrkena inom branschen Jord- och skogsbruk samt bedömning av arbetsmarknadsläget om
ett år för dessa yrken. Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Utvecklingen inom jordbruket går mot ett minskat antal små egenföretagare och fler stordriftsenheter. Den ökade mekaniseringen och datoriseringen har varit påtaglig under en
lång tid och med det följer ökade krav på specifika bransch- och maskinkunskaper för att
arbeta inom näringen. I höstens prognosundersökning uppger var tredje arbetsgivare att
de upplevt svårigheter att rekrytera personal de senaste sex månaderna. Det är en markant
ökning mot i våras och även jämfört med för ett år sedan.
Strukturomvandlingen innebär att lantbruksyrken med en rad olika specialkompetenser
efterfrågas i växande omfattning och arbetsmarknaden är bra för de som har utbildat sig
mot yrken inom naturbruk. Maskinförare inom jord- och skogsbruk är ett yrken som det
råder brist på. Även utsikterna för djurskötare och djuruppfödare är mycket goda. Arbetsmarknaden är i balans för skogsarbetare och trädgårdsarbetare.

Industri
Tillverkningsindustrin i Skåne har sin bas i livsmedel, maskin, metall och förpackning. Industrin består av kapital- och kunskapsintensiva företag med stort exportberoende samt
mer småskalig arbetsintensiv legotillverkning. Beroende på vilken inriktning industriföretagen har, om de är hemmamarknadsinriktade (till exempel livsmedelsindustri) eller exportinriktade (till exempel investeringsvaruindustri) är de i olika grad känsliga för konjunktursvängningar i Sverige respektive i våra exportländer. Strukturomvandlingen blev
synnerligen märkbar under krisåren 2008/2009, då personalstyrkan minskade drastiskt.
Under den följande återhämtningsperioden har industriföretagen i stort sett kunnat öka
produktionen utan att öka personalstyrkan. I synnerhet har kommuner med ett fåtal dominerande industriföretag drabbats av strukturomvandlingen och det är framför allt Skånes
nordöstra del som krisåren fortfarande har märkbara effekter på arbetsmarknaden.
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Tillverkning och utvinning, energi och miljö i Skåne
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
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Källa: SCB (RAMS)

Knappt 12 procent av länets samtliga arbetstillfällen
(13,5 procent i hela riket) finns inom industrin. Endast
fyra län i Sverige har lägre industrisysselsättning än
Skåne (Stockholms, Gotland, Jämtland och Uppsala
län).
Industrisysselsättningen är ojämnt fördelad över länet
och är störst i länets norra delar. Andelen arbetstillfällen inom industrin uppgick till 15,5 procent i nordvästra och till 14,8 procent i nordöstra Skåne. Bland
kommuner sticker Perstorp ut med 45,6 procent,
Bromölla med 32,9 procent och Bjuv med 32,1 procent. Även Östra Göinge, Landskrona och Åstorp har
en hög andel industrisysselsatta, ca 25 procent. Länets
största kommun – Malmö – hade bara 7,6 procent industrisysselsatta. Lägst var andelen i Lomma (5,2 procent).

Branschgruppen har en relativt låg andel förvärvsarbetande kvinnor (25,4 procent). Medelåldern är 44 Inom industrin är 23 procent av de sysselsatta 55 år
och äldre, vilket är samma andel som genomsnittet för
år och de flesta sysselsatta finns inom åldersgrupsamtliga branscher i länet.
pen 40-49 år.
Förväntningsläget för kommande sex månader
hösten 2010 – hösten 2015
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som
bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster
kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar hösten 2010 – hösten 2015. Nettotalen är säsongsrensade och trendberäknade.

I slutet av 2013 hade cirka 65 000 förvärvsarbetande i
Skåne ett arbete inom industrin. Sett över hela tioårsperioden 2003 och 2013 minskade industrisysselsättningen med knappt 26 procent. Strukturomvandlingen
blev synnerligen märkbar under krisåren 2008/2009 då
ett stort antal sysselsatta inom tillverkningsindustrin
blev arbetslösa. Framför allt kommuner med ett fåtal
dominerande industriföretag har drabbats hårt av
strukturomvandlingen.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa och speciellt de ljusare utsikterna i Eurozonen förväntas resultera i en starkare efterfrågan för svenska varor, vilket också bör gynna de
skånska industriföretagen. Industriföretagens svar i höstens prognosundersökning visar
också att dom tror på en ökning av antalet sysselsatta inom den skånska industrin.
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Många industriföretag har de senaste intervjuomgångarna meddelat att de producerar mer
än tidigare trots att de har färre anställda. Vidare har bemanningspersonal och tidsbegränsade anställningar blivit vanligt för att möta tillfälliga ordertoppar. Sysselsättningen inom
industrin bedöms öka med 800 personer 2015 och med 1 300 personer under 2016.
De 10 största yrkena inom industrin samt bedömning av arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken.
Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
Antal
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Trots att läget för industrin har förbättrats igen de senaste åren är jobbmöjligheterna
mindre goda för ett antal yrken inom branschen. Detta beror på att det, oavsett konjunkturläge, pågår en strukturell förändring av yrkessammansättningen. Inslaget av yrken som
kräver längre utbildning ökar medan det motsatta gäller för yrken där utbildningskraven
är lägre. Av de tillfrågade arbetsgivarna inom industrin i höstens prognosintervjuer uppger
drygt var sjätte att de haft svårigheter att rekrytera personal de senaste sex månaderna.
Detta är en minskning jämfört med i våras, men en ökning jämfört med för ett år sedan.
För det närmaste året bedöms montörer inom metall- gummi och plastproduktion möta en
fortsatt kärv arbetsmarknad. I höstens prognos bedöms det bli brist på bland annat för
lackerare, maskinreparatörer, CNC-operatörer, svetsare och verktygsmakare. Det anges
nu, liksom i våras, en brist på industrihantverksyrken.
Personer som är yrkesverksamma inom yrkesområdet tekniskt arbete har nästan oavbrutet
haft en stark ställning på branschens arbetsmarknad. I länet är det brist på civilingenjörer,
högskoleingenjörer och tekniker inom de flesta inriktningar. Det anges även vara brist på
civilingenjörer med inriktning lantmäteri, vilket också förstärks av det kraftiga byggandet.
Vidare är företagssäljare, som har teknisk kompetens, ett mycket frekvent angivet bristyrke
inom branschen.
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Byggverksamhet- mycket positiv utveckling
Enligt Boverkets senaste indikatorer8 kommer bostadsbyggandet att öka snabbt under
2015 och 2016. Småhusbyggandet förväntas i Malmö öka procentuellt mest i landet (tillsammans med Stor-Stockholm). Även i övriga kommuner i länet bedömdes bostadsbyggandet öka under 2015 och särskilt under 2016. Av dessa förväntas det största bostadsbyggande ske i Eslöv. Vidare är bostadsbyggandet intensivt i Lund och bedöms att öka under
de närmaste åren.
Byggande av forskningsanläggningar i Lund
Byggandet av den andra anläggningen på MAX IV-Laboratoriet i Lund har påbörjats. Anläggningen beräknas stå klar under sommaren 2016. Även det betydligt större byggprojektet ESS (European Spallation Source) har påbörjats och beräknas vara slutfört under
2018 eller 2019. ESS skall användas för materialforskning med en neutronkälla Till ytan är
denna anläggning två kvadratkilometer och därför ett mycket omfattande byggprojekt som
kommer att sysselsätta ett stort antal personer med olika yrken under byggprocessen. Utöver dessa projekt byggs också en forskningsby i området kring ESS och MAX IV-lab.
I Malmö fortsätter byggandet av kontorslokaler i oförminskad takt. Malmös stora projekt
som kongresscentrum med hotell samt ytterligare hotellanläggningar har färdigställts under 2015.
Enligt Konjunkturrapporten från Sveriges byggindustrier sker den snabbaste ökningen i
branschen inom bostadsbyggandet, men uppgången sker på bred front. Även hushållens
efterfrågan på ombyggnadsinvesteringar bedöms ha ökat i år. Det återstår att se i vilken
omfattning det sänkta ROT-avdraget påverkar efterfrågan från privatpersoner under 2016.
Uppgången inom ombyggnation bedöms främst drivas av fastighetsbolagens upprustning
av allmännyttans bostäder. Den goda ekonomiska utvecklingen gör att de privata företagen
fortsätter att investera i nya lokalprojekt även under 2016. Även den offentliga sektorn fortsätter att satsa på nya lokaler, främst för vård och omsorg.
Att bostadsbyggandet ökar är särskilt viktigt där bostadsunderskottet är stort, som i sydvästra Skåne. Detta är viktigt eftersom en omfattande brist på bostäder kan hämma den
ekonomiska utvecklingen i regionen. Om inte arbetsgivare kan få tag i arbetskraft på grund
av bostadsbristen kan företagen inte utvecklas och växa.

8 Boverkets indikatorer maj 2015, Analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos.
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Byggverksamheten i Skåne
Av länets samtliga arbetstillfällen finns 7 procent inom byggsektorn. Detta är en andel som i princip är i
nivå med riket som helhet. Variationen mellan länets fyra delar är ganska liten, andelen är något större i
sydöstra Skåne, något mindre i sydvästra Skåne. Sjöbo är dock den kommun som sticker ut med sin andel
om nästan 19 procent sysselsatta inom näringsgrenen.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
kvinnor

män
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Byggbranschen har den lägsta andelen förvärvsarbetande kvinnor av samtliga branscher i Skåne.
Endast knappt 9 procent av branschens förvärvsarbetande är kvinnor. Åldersfördelningen är ganska
jämn och gruppen yngre (20-29 år) är förhållandevis
stor (närmare 21 procent). Den största andelen har
åldersgruppen 40-49 år med knappt 24 procent.
Medelåldern är 42 år.
Inom byggbranschen är 21 procent av de sysselsatta
55 år och äldre, vilket är en något lägre andel än genomsnittet för samtliga branscher i länet (23 procent).

Antal
Källa: SCB (RAMS)

Förväntningsläget för kommande sex månader
Hösten 2010 – hösten 2015
Nettotal

Genomsnitt Skåne län 28 %
Riksgenomsnitt 28 %
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Källa: Arbetsförmedlingen

Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som
bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster
kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket
respektive länet enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar hösten 2010 – hösten 2015. Diagrammet visar att branschen inte längre präglas
av återhållsam optimism, utan är istället mycket
positiv.

Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
2004 -2016, prognos 2014 – 2016
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Byggbranschen hade 39 500 förvärvsarbetande
mot slutet av 2013. Branschens utveckling styrs i
hög grad av den regionala efterfrågan på fastigheter och infrastruktur. Skånes goda ekonomiska
tillväxt och stora nettoflyttning har inneburit att
byggsektorn har upplevt flera expansiva år, framför
allt i västra Skåne. Byggverksamheten har dock
drabbats tydligt av konjunkturavmattningen under
2008-2009 och av en tillfällig svacka 2012, men är
på gång att återhämta sig i takt med att ekonomin
förstärks.
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I höstens prognosundersökning avspeglas optimismen i de intervjuade byggföretagens svar
om framtidsförväntningar. Jämfört med i våras är det nu en betydligt högre andel som tror
på ökad efterfrågan av deras tjänster. Höstens mätning är den mest positiva de senaste fem
åren. Undersökningen visar att sysselsättningen inom branschen ökar med 1 200 personer
under 2015 och med 1 300 under 2016. Detta är en starkare ökning än vad vårens undersökning gav underlag för.
Det bör dock påpekas att undersökningen endast omfattar arbetskraft som är anställd av
bolag som är registrerade i Sverige. Därför ingår inte utländsk byggarbetskraft som är anställd av utländska byggföretag. Statistiken kring utstationerade9 är undermålig och mörkertalet torde vara stort.
De 10 största yrkena inom byggverksamheten samt bedömning av arbetsmarknadsläget om ett år för
dessa yrken. Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
Antal0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Installationselektriker
VVS-montörer m.fl.
Målare
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Murare m.fl.
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare m.fl.
Byggnadsplåtslagare
Driftchefer inom byggverksamhet

Balans
Brist
Överskott

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Situationen för lärlingar inom byggyrken har förbättrats något. Dock är det inom flera inriktningar fortfarande svårt för byggungdomarna att få de lärlingstimmar som krävs för att
bli färdigutbildade.
En tredjedel av de arbetsgivare inom byggbranschen som svarat i höstens prognosintervjuer uppger att de upplevt svårighet att rekrytera personal de senaste sex månaderna. Det
är en större andel än i vårens prognosundersökning. Att andelen är högre när frågan ställs
på hösten jämfört med våren är dock i linje med säsongsvariationen i branschen där det är
större efterfrågan på arbetskraft under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. Jämförs
andelen med svaren för ett år sedan är det i princip lika stor andel som uppger rekryteringssvårigheter.
Det finns brist på en lång rad yrken inom byggbranschen och listan är längre nu än i våras.
Anläggningsmaskinförare, betongarbetare, golvläggare, kranförare, murare, plattsättare,
takmontörer, träarbetare/snickare, och VVS-montör med flera efterfrågas starkt. Även för
teknikyrken som civilingenjörer inom bygg och anläggning, byggnadsingenjörer och VVSingenjörer noteras en bristsituation.
9 En arbetstagare är utstationerad om den är anställd i ett annat land, men under en begränsad tid
utför arbete i Sverige.
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Privata tjänster – stor jobbtillväxt
Den privata tjänstesektorn är en mycket blandad samling av näringsgrenar. Sektorn rymmer branscher som handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.
Tjänstesektorn är personalintensiv och omfattar allt från jobb utan krav på formell utbildning, som till exempel butikspersonal, till yrken som kräver expertkunskap såsom ingenjörer, jurister och finansanalytiker. De mycket skiftande verksamheterna har helt olika kompetens- och utbildningskrav. 45 procent av de förvärvsarbetande i Skåne arbetar inom den
privata tjänstesektorn, vilket är en procentenhet högre än i riket som helhet. Den förhållandevis höga andelen är resultatet av den strukturförändring som pågått sedan 1960-talet,
där antalet sysselsatta inom industri och jordbruk minskar och antalet sysselsatta inom den
privata och offentliga tjänstesektorn ökar.
Privata tjänstesektorn i Skåne
2013 jobbade knappt 45 procent – eller 251 200 – av de förvärvsarbetande i Skåne inom den privata tjänstesektorn. I riket som helhet uppgick andelen till cirka 44 procent. Arbetstillfällena var ojämnt fördelade på
Skånes regiondelar med tyngd på Skånes västra sida: 49 procent i sydvästra och 44 procent i nordvästra
Skåne. I Helsingborg och Malmö var andelen strax över 50 procent. På Skånes östra halva uppgick andelarna till 36 procent i sydöstra och till 34 procent i nordöstra Skåne.
Förväntningsläget för kommande sex månader
Hösten 2010 – hösten 2015
Nettotal

Genomsnitt Skåne län 38 %
Riksgenomsnitt 39 %
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Källa: Arbetsförmedlingen

Jämfört med vårens prognosundersökning har hela
näringsgruppen visat en något större optimism. Andelen företag som räknar med en ökad efterfrågan
under närmaste månaderna har ökat.

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Enkätföretagen är mer optimistiska vad gäller den
förväntade sysselsättningsutvecklingen. Den privata
tjänstesektorn bidrar mest till länets sysselsättningstillväxt fram till prognoshorisonten i slutet av 2016.

Den privata tjänstesektorn påverkas av såväl den inhemska efterfrågan som av exportefterfrågan. Eftersom exporten ökar gynnas också tjänsteföretag med en global inriktning –
såsom många teknik- och företagsinriktade tjänster. De tjänsteföretag som är knutna till
hemmamarknaden upplever redan sedan tidigare generellt en god efterfrågan. Jämfört
med det senaste prognostillfället (våren 2015) har framtidstron för hela näringsgruppen
ökat. Andelen företag som räknar med en ökad efterfrågan under de närmaste månaderna
har ökat och är den högsta sedan hösten 2011.
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När det gäller den förväntade sysselsättningsutvecklingen är enkätföretagen inom den privata tjänstesektorn också optimistiska. Enligt höstens prognosundersökning är den privata
tjänstesektorn en av de branscher som växer snabbast under 2015 och 2016. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet arbetstillfällen ökar med 5 900 i år och med 7 100 2016.
Handel – uppgång i sysselsättningen
Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har sysselsättnings- och reallöneökningar i kombination med skattesänkningar inneburit att hushållens disponibla inkomster
har ökat snabbt de senaste åren. Det låga ränteläget har stimulerat hushållens konsumtion,
men sparkvoten har samtidigt stigit till historiskt höga nivåer.
Handeln i Skåne
Handeln är vid sidan av företagstjänster den näst största branschgruppen inom den privata tjänstesektorn.
Befolkningens storlek och geografiska fördelning påverkar detaljhandelns och bilhandelns lokaliseringsmönster. Partihandeln däremot styrs i betydligt högre grad av transportnätet och tillgängligheten till marknader och större befolkningskoncentrationer. Framför allt länets västliga delar är specialiserade mot handeln. Deras sysselsättningsandel är något högre än länsgenomsnittet som är 14 procent. De östliga delarna
av Skåne hade en lägre sysselsättningsandel inom handeln(vardera drygt 12 procent).
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
kvinnor

män

65+ år
60-64 år
55-59 år
50-54 år
45-49 år
40-44 år
35-39 år
30-34 år
25-29 år
20-24 år
16-19 år

Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Handeln som helhet har en relativt jämn könsfördel- Mellan 2003 och 2013 har branschsysselsättningen
ning, cirka 43 procent är kvinnor.
ökat med knappt 20 procent. I slutet av 2013 hade
handeln närmare 78 100 sysselsatta motsvarande
Framför allt detaljhandeln erbjuder många ingångs14 procent av samtliga sysselsatta i länet (riket
jobb. Detta märks av att åldersgruppen 20-24 år är
12 procent). Av dessa arbetade 9 500 inom bilhanden största gruppen bland handelns förvärvsarbedeln, 33 000 inom parti-och provisionshandeln samt
tande. Medelåldern var 40 år.
37 000 inom detaljhandeln. Prognosundersökningen
Inom handeln är 17 procent 55 år och äldre, vilket är förutser en klar ökning av antalet sysselsatta.
en lägre andel än genomsnittet för samtliga
branscher i Skåne (23 procent).
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I Skåne har handeln investerat expansivt i framför allt renovering och upprustning av befintliga butiker och köpcentra. Flera av länets kommuner vill se satsningar på ”externhandeln” dvs. köpcentra. Utvecklingen innebär dock att konkurrensen bland butikerna har blivit allt hårdare. Konkurser och butiksavvecklingar är inte ovanliga inom branschen och
stängda butiker och outhyrda lokaler i centralt läge har blivit ett vanligt fenomen.
Prognosföretagen inom handel är optimistiska. Sammantaget förutser de intervjuade arbetsställena att sysselsättningstrenden håller i sig. Antalet sysselsatta inom handeln som
helhet bedöms därför att öka med 2 100 personer respektive 2 200 personer 2015 respektive 2016. Detta är en starkare utveckling än vad prognosintervjuerna i våras gav underlag
för.
En femtedel av de tillfrågade arbetsgivarna inom detaljhandel upplever rekryteringsproblem. Det är en minskning jämfört med i våras, men oförändrat jämfört med prognosundersökningen för ett år sedan.
De 10 största yrkena inom handeln samt bedömning av arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken.
Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen
*) Lagerarbetare - överskott
Utan bedömning: chefer/driftchefer inom handel mm.

Många ingångsyrken på arbetsmarknaden finns inom detaljhandeln, vilket gör den attraktiv särskilt för ungdomar och personer med saknar yrkeserfarenhet. Som vanligt är personalomsättningen stor inom handeln och därmed behoven av ersättningsrekryteringar. Det
finns därför möjligheter till arbete inom detta område trots att konkurrensen om jobben är
stor. För företagssäljare är däremot konkurrensen om jobben liten.

Transport – sysselsättningstillväxten fortsätter
Skåne är en transitregion och en stor del av Sveriges importerade och exporterade gods
passerar Skåne på väg in eller ut från Sverige. Länet har även en omfattande partihandel
som skapar sysselsättning inom transportnäringen. Under de senare åren har även en rad
nya verksamheter inom lager och logistik etablerats i Skåne. Därtill kommer en betydande
mängd persontransporter – inte minst trafiken över Öresund.
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Godstrafiken påverkas normalt starkt av konjunkturläget där ökad produktion inom bygg
och anläggning, industri och bättre fart i handeln ökar efterfrågan på godstransporter.
Även exporten växer för närvarande. Detta innebär ökad efterfrågan på olika former av
transporttjänster.
80 procent av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Den mest dominerande åkeriverksamheten är bygg- och anläggningstransporter. Även transporttjänster
med inriktning på närdistribution är en viktig del av åkerinäringen.
Transportsektorn i Skåne
Trots Skånes profilering mot transportsektorn motsvarar sysselsättningsandelen ungefär riksgenomsnittet
(5,0 mot 4,9 procent). Arbetstillfällena inom transport är mer koncentrerade till länets västra delar och här
uppgick andelarna till drygt 6 procent respektive 5 procent (nordvästra respektive sydvästra Skåne). I de
östliga delarna var cirka 4 procent sysselsatta inom transport.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
kvinnor
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Enbart var femte förvärvsarbetande inom transportsektorn är en kvinna. När det gäller åldersfördelningen är åldersgruppen 45-54 år störst bland samtliga av branschgruppens förvärvsarbetande. Medelåldern uppgick till drygt 43 år. 17 procent är 55 år
och äldre

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Transportsektorn sysselsatte 2013 cirka 28 600 personer i Skåne. Sett över hela tioårsperioden 2003 till
2013 ökade transportsysselsättningen med knappt
6 procent i Skåne – en förhållandevis klen tillväxt
jämfört med övriga branschgrupper.

Järnvägstransporten noterar en ökad efterfrågan10. Men den skånska infrastrukturen förjärnvägstrafik nyttjas redan till bristningsgränsen på södra stambanan och tvärbanan, vilket leder till allvarliga kapacitetsproblem. Visserligen dyker fler aktörer inom järnvägsbranschen upp, men konkurrens- och rationaliseringstrycket inom branschen är mycket
stort.
Den järnvägsbundna kollektivtrafiken byggs ut och fler destinationer kommer att trafikeras
fram till slutet av 2015 (Pågatåg Nordost och Trelleborgsbanan). Även en satsning på nya

10 Se

också myndigheten för trafikanalys, järnvägstransporter kvartalsstatistik
http://www.trafa.se/sv/
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regionala och kommunala busslinjer sker, vilket innebär fler arbetstillfällen inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafikföretagens rekryteringsbehov (främst buss och tåg) styrs dock
mycket av trafikhuvudmannens upphandlingsvillkor.
Färjebolagen har minskat båtturerna mot Tyskland men ökat turtätheten till Polen. Inom
färjetrafiken fortsätter dock den svenska personalen att minska i antal. Efter att ha ökat
under några år minskade åter passagerarna på Malmö Airport något mellan 2013 och 2014.
Det återstår att se hur utvecklingen sett ut under 2015.
Sett över hela branschen räknar Arbetsförmedlingen i sin aktuella undersökning med att
antalet sysselsatta ökar under prognosperioden med cirka 400 personer 2015 och 600 personer 2016.
De 10 största yrkena inom transportsektorn samt bedömning av arbetsmarknadsläget om ett år för dessa
yrken. Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
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En betydligt större andel av de arbetsgivare inom transport som varit med i höstens prognosundersökning uppger nu svårighet att rekrytera personal, jämfört med de senaste två
prognosundersökningarna. Det är nu drygt var fjärde som uppger svårighet jämfört med
var sjätte i våras. Det är också en ökning jämfört med hösten för ett år sedan.
Konkurrensen från utländska åkerier är fortsatt stor, men efterfrågan på lastbilschaufförer
är större än utbudet och en bristsituation råder. Bristsituationen är än mer påtaglig för
distributionsförare, där lokalkännedom och social kompetens med kommunikativ förmåga
är viktiga kompetenser. För nuvarande efterfrågas busschaufförer - framför allt i samband
med entreprenadskifte – och det har uppstått en bristsituation. Samtidigt är många ofrivilligt deltidsarbetslösa eller har enbart timanställning. Bristen på speditörer och transportledare består. Utanför de vanliga transportyrkena noterar branschföretagen brist på företagssäljare.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Skåne län

Hotell och restaurang – stark utveckling
Branschgruppen, som är en viktig del av besöksnäringen, består dels av hotell- och logiverksamhet och dels av barer, restauranger och catering. Branschen har haft en mycket
stark utveckling under de senaste åren – framför allt i Malmö-Lund regionen och i de populära turistområdena på Österlen (sydöstra Skåne), Bjärehalvön och Kullaberg (nordvästra Skåne).
Andelen arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen som uppger svårighet att hitta
personal ökar åter och det är nu drygt fyra av tio arbetsgivare som anger rekryteringssvårigheter (43,4%). Andelen var knappt var fjärde i våras och drygt var tredje för ett år sedan.
För flera yrken inom näringarna är det svårt att hitta personal. Kontrasterna mellan de
olika yrkena är dock stora och för flera yrken är det hård konkurrens om jobben, vilket kan
ses i diagrammet ovan.
Det är sedan en tid tillbaka stor brist på kockar. Även bagare och konditorer bedöms möta
en stark efterfrågan hos arbetsgivarna. Detta gäller i synnerhet yrkesverksamma med erfarenhet, gott renommé eller någon form av specialistkompetens, exempelvis specialkockar.
Också servitörer och bartendrar gynnas av en ökad efterfrågan, även om deras arbetsmarknad fortsätter att vara i balans. Det växande intresset för cafékultur och cafébesök skapar
nya jobbmöjligheter. Det finns många jobb att söka, men området är populärt och konkurrensen om de lediga jobben är stor.
Tillväxten i branschen bedöms leda till bättre jobbmöjligheter även för receptionister och
köks- och restaurangbiträden, men liksom tidigare är konkurrensen om de lediga jobben
stor. Dessa yrken är vanliga ingångsyrken för ungdomar.
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Branschgruppen hotell och restaurang i Skåne
3,2 procent av Skånes förvärvsarbetande jobbar inom näringen. Andelen ligger något under riksgenomsnittet. Branschen har av naturliga skäl en något högre sysselsättningsandel i de kustnära regionerna – högst i
sydöstra Skåne. Inom hotell- och restaurangbranschen fanns närmare 17 700 arbetstillfällen 2013. Mellan
2003 och 2013 har antalet sysselsatta inom branschgruppen ökat med drygt 62 procent, vilket är den markant största tillväxten bland samtliga branschgrupper i Skåne.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
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52 procent av branschens sysselsatta är kvinnor. Medelåldern är 34 år och knappt 24 procent av branschgruppens sysselsatta är i åldern 20-24 år, vilken
också är den största åldersgruppen i branschen. Hotell- och restaurangbranschen har en mycket liten
andel 55 år och äldre, 9 procent mot genomsnittet i
samtliga branscher (23 procent).

Restaurangnäringen är för många arbetssökande
ett första steg in på arbetsmarknaden. Personalomsättningen är stor och här finns många möjligheter till jobböppningar för ungdomar och andra
som vill ta sig in på arbetsmarknaden.

De 10 största yrkena inom branschgruppen hotell och restaurang samt bedömning av arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken. Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre (2013)
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Information och kommunikation – varierad efterfrågan
Området information och kommunikation består av tre branschgrupper med helt olika
verksamhetsinriktningar som samlas under det gemensamma paraplyet ”informationsoch kommunikationstjänster”. Här finns förlagsverksamhet, film-, video- och tv-programföretag, radio- och tv-bolag, telekommunikationsbolag samt den ”egentliga IT-sektorn”.
Till IT-sektorn hör programvaruproducenter och datakonsulter samt informationstjänsteföretag. I denna grupp ingår också företag som utvecklar dataspel.
Tillväxtutvecklingen under de senaste tio åren är mycket splittrad, beroende på vilken delnäring som står i fokus. Förlagsverksamheten har knappt haft någon sysselsättningstillväxt
alls. Branschen befinner sig i en strukturomvandling från det analoga till det digitala mediesamhället och förändringsprocessen är långt ifrån avslutad. De senaste åren kantades
med företagsuppköp, nedläggningar av filialer och personalminskningar. Telekommunikationstjänsterna har upplevt sysselsättningsökningar, men också kännbara minskningar.
De företag, som ingår i den egentliga IT-sektorn, noterar däremot en kraftig uppgång för
hela perioden, men med en varierande tillväxttakt beroende på konjunkturläget. Även
dessa företag berörs av djupgående förändringar i samband med olika teknikskiften och
tekniska innovationer kan slå ut även globala företag. Ett antal nya företag kommer att
etablera sig i Malmö-Lund-regionen under prognosperioden. Data- och spelindustrin efterfrågar personal i länet nu och framöver.
Arbetsförmedlingens prognosundersökning hösten 2015 visar en försiktigt positiv syn på
framtidsutsikterna. Sett över hela branschen räknar Arbetsförmedlingen med att antalet
sysselsatta ökar med 700 personer i år och 800 personer under 2016.
Av de arbetsgivare som svarat i höstens prognosundersökning uppger cirka fyra av tio
(39,4%) rekryteringssvårigheter. Detta är en minskning jämfört med prognosundersökningarna för sex respektive tolv månader sedan.
Efterfrågan på spetskompetens hos datakonsulter är mycket stor och då särskilt inom regionen Malmö-Lund, där de flesta av branschens arbetstillfällen finns. Detta gäller i synnerhet mjukvaru- och systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och affärskonsulter, IT-arkitekter samt testledare (i diagrammet ovan ingår de i benämningen ”Systemerare och programmerare”). Utbildningsbakgrunden kan vara blandad, men det handlar om eftergymnasial utbildning (ingenjörer inom data/IT, systemvetare mm.). Dessa yrken är mycket svårrekryterade. Liksom i många andra branscher råder det brist på kvalificerade företagssäljare. Branschen efterfrågar framför allt säljkompetens (till exempel civilekonomutbildning)
i kombination med tekniskt kunnande (systemvetare, ingenjör).
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Branschgruppen information och kommunikation i Skåne
3,2 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen var verksamma inom branschgruppen. Branschens
ställning är något svagare jämfört med riket som helhet (3,8 procent). De flesta arbetstillfällena är lokaliserade inom regionen Malmö-Lund. De högsta sysselsättningsandelarna noteras därför för sydvästra Skåne
(4,5 procent). Nordvästra Skåne hade närmare 2 procent och Skånes östliga delar vardera cirka 1 procent.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
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Liksom de övriga teknikinriktade näringarna har
branschgruppen en relativt låg andel förvärvsarbetande kvinnor (knappt 29 procent). Däremot är
branschgruppen ganska ”ung” och de flesta sysselsatta finns inom åldersgruppen 30-39 år. Medelåldern uppgick till 41 år.

I slutet av 2013 sysselsatte branschgruppen närmare 18 200 förvärvsarbetande. Mellan 2003 och
2013 har antalet sysselsatta inom branschgruppen
ökat med 14 procent, vilket är en – relativt sett –
svag tillväxt och ligger därmed klart under den generella sysselsättningsuppgången i Skåne. Även tillväxtutsikterna är mycket splittrade, beroende på
vilken delnäring som står i fokus.

14 procent av de sysselsatta i branschgruppen är 55
år och äldre, vilket innebär en lägre andel än genomsnittet i Skåne.

De 10 största yrkena inom branschgruppen information och kommunikation samt bedömning av
arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken. Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre (2013)
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Finansiell verksamhet och företagstjänster – sysselsättningen fortsätter uppåt
Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största branschgruppen inom den privata tjänstesektorn. Gruppen omfattar finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, företag inom juridik, ekonomi, forskning- och utveckling inom vetenskap och teknik, samt uthyrning, fastighetsservice och andra stödtjänster (bland annat bemanning och
andra personalrelaterade tjänster).
Branschen har upplevt ett kraftigt uppsving under 2000-talet. Den starka utvecklingen kan
förklaras med att det har blivit vanligare med att anlita externt företag för kringtjänster
som telefoni, lokalvård, bokföring etc. Även de kunskapsintensiva tjänsterna har bidragit
till tillväxten, vilka i första hand har en stark utveckling i de befolkningstäta områdena.
Förändringen är därför mest påtaglig i länets västra del och då framför allt i Malmö-Lund
regionen, som också har de flesta forsknings- och utbildningsinstitutionerna. Många tjänsteföretag här är specialiserade mot forskning och utveckling. Närheten till Köpenhamn
gynnar utvecklingen ytterligare i denna regiondel av Skåne.
Till sektorn räknas också bemanningsbranschen som under senare år gynnats av den allmänna trenden med det ökande användandet av inhyrd personal. Bemanningsbranschen
kan påverkas både positivt och negativt i en lågkonjunktur. Den inhyrda personalen är den
första som får lämna ett företag vid en eventuell neddragning. Samtidigt kan företag vara
mer benägna att hyra personal, för att vara flexibla i tider av osäkerhet.
När det gäller den framtida sysselsättningsutvecklingen förutser Arbetsförmedlingen en
positiv utveckling som förstärks under 2016. Undersökningen förutser att antalet branschsysselsatta ökar med 1 900 personer 2015 och 2 500 personer 2016. Detta är en något mer
dämpad prognos jämfört med vårens undersökning.
I höstens prognosundersökning uppger var tredje (29,6%) arbetsgivare inom finansiell
verksamhet och företagstjänster svårigheter att hitta rätt personal. Det är en ökning både
jämfört med i våras och undersökning på hösten för ett år sedan.
Många företag med forsknings- och utvecklingsverksamhet har ett stort behov av IT- och
telekomyrken med spetskompetens. Liksom hos datakonsultföretagen gäller detta i synnerhet mjukvaru- och systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och affärskonsulter, ITarkitekter samt testledare. Vidare råder det brist på kvalificerade företagssäljare. Branschen efterfrågar framför allt säljkompetens (till exempel civilekonomutbildning)i kombination med tekniskt kunnande (ingenjör). Civilingenjörer respektive ingenjörer och tekniker inom en rad inriktningar är också svårrekryterade. Patentjurister uppges också vara
svårrekryterade.
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Branschgruppen finansiell verksamhet och företagstjänster i Skåne
Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största branschgruppen inom den privata tjänstesektorn.
Knappt 15 procent av länets samtliga sysselsatta hade sin arbetsplats inom denna branschgrupp (andelen
var något lägre i riket som helhet). Branschens tyngdpunkt är i sydvästra Skåne, där drygt 17 procent av
regiondelens sysselsatta var verksamma i denna bransch. I Skånes Nordvästra del var andelen var något
lägre än länsgenomsnittet på 15 procent. I Skånes östra delar uppgick andelarna till 10 procent.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
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För branschen som helhet är könsfördelningen relativt jämn. Andelen kvinnor uppgick till 43 procent.
Medelåldern uppgick till knappt 43 år.
Andelen som är 55 år och äldre, är i princip den
samma i denna branschgrupp som genomsnittet för
samtliga branschgrupper i Skåne, 22 procent mot 23
procent.

I slutet av 2013 hade branschgruppen cirka 83 400
förvärvsarbetande. Mellan 2003 och 2013 har antalet sysselsatta inom branschgruppen ökat med närmare 52 procent och därmed hamnar gruppen på
andra plats i branschernas tillväxtliga (efter hotelloch restaurangnäringen).

De 10 största yrkena inom branschgruppen finansiell verksamhet och företagstjänster samt bedömning
av arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken. Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre (2013)
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Personliga och kulturella tjänster – sysselsättningstillväxten fortsätter
Branschgruppen personliga och kulturella tjänster är en mycket blandad grupp. Gruppen
består av en rad helt olika verksamheter som huvudsakligen riktar sig till privata konsumenter. I gruppen ingår kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter, reparation- och underhåll av datorer och kommunikationsutrustning samt hushållsmaskiner. Vidare ingår serviceverksamhet såsom tvätt och kemtvätt, hårvård och annan skönhetsbehandling samt
begravningsverksamhet. Hit räknas också ”hushållsnära tjänster” – dvs. arbeten som utförs i eller i anslutning till bostaden (till exempel städning, barnpassning och trädgårdssysslor). Även verksamheter i intresseorganisationer (fackföreningar, arbetsgivareorganisationer mm.) är representerade i branschgruppen.
Utbudet av tjänsterna påverkas av olika trender i samhället. Exempelvis har skattereformen från 2007 – som ger skattereduktion för nyttjande av hushållsnära tjänster (”RUTavdrag”; RUT= rengöring, underhåll och tvätt) – lett till etablering av en mängd nya städbolag runtom i länet. Branschen har signalerat att den kommande minskningen av maxbeloppet för RUT-avdrag kan komma att leda till minskad efterfrågan på deras tjänster. Det
återstår att se hur sänkningen kommer att påverka efterterfrågan och i förlängningen antalet sysselsatta.
Typiska verksamheter som är beroende av olika modetrender är frisörer, skönhetssalonger,
nöjes- och evenemangsnäringen. Samtliga verksamheter inom branschgruppen har ett
stort tjänsteutbud i länet och konkurrensen är mycket stor.
Arbetsförmedlingens prognosundersökning signalerar en sysselsättningstillväxt för
branschgruppen som helhet. Under 2015 bedöms sysselsättningen öka med 300 personer
och under 2016 med 400 personer. Detta är en något svagare utveckling än vad vårens
prognosundersökning gav stöd för.
Situationen är likartad för de stora yrkesgrupperna inom denna branschgrupp. Ett flertal
kännetecknas av att utbudet av arbetskraft överstiger efterfrågan. Gemensamt för dessa är
en arbetsmarknad där det råder stor konkurrens om jobben.
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Branschgruppen personliga och kulturella tjänster i Skåne
I slutet av 2013 sysselsatte branschgruppen 4,5 procent av den förvärvsarbetande – både i Skåne och i riket som helhet. Branschens sysselsätter en något större andel i de sydliga delarna av Skåne jämfört de
nordliga delarna.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
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Andelen förvärvsarbetande kvinnor uppgick till
drygt 57 procent. De flesta av branschens sysselsatta var mellan 45 och 54 år gamla. Medelåldern
uppgick till 44 år.

I slutet av 2013 hade branschgruppen 25 000 sysselsatta. Mellan 2003 och 2013 har antalet ökat med
nästan 32 procent och därmed befinner sig gruppen
på fjärde plats in näringarnas tillväxtliga.

Inom personliga tjänster är det 27 procent som
minst är 55 år, mot 23 procent i samtliga branscher i
länet.
De 10 största yrkena inom branschgruppen personliga och kulturella tjänster samt bedömning av arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken. Sysselsatta (dagbefolkning) 2013
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Offentliga tjänster – efterfrågan på arbetskraft överstiger
vida utbudet
Offentliga tjänster är den andra största sektorn i länet efter den privata tjänstesektorn. Den
består av delarna offentlig förvaltning, försvar och obligatorisk socialförsäkring, utbildning
samt vård och omsorg inklusive sociala tjänster.
De flesta inom de offentliga tjänsterna arbetar inom vård och omsorg. Här är Region Skåne
länets största arbetsgivare. Av de tio största arbetsgivarna i Skåne är sju stycken kommuner
och det stora flertalet inom sektorn är anställda av någon av länets kommuner. En tredjedel
av sektorns sysselsatta har en privat arbetsgivare. Sysselsättningsutvecklingen inom de offentliga tjänsterna har varit mycket stark den senaste tioårsperioden. Detta trots att den
politiskt planerade utvecklingen ofta varit den motsatta, dvs. planerade nedskärningar.
Trots strama budgetar för verksamheterna har antalet sysselsatta inom sektorn ökat med
en tillväxttakt som motsvarar länets generella sysselsättningsökning under denna tioårsperiod.
Offentliga tjänster i Skåne
Vart tredje arbetstillfälle i Skåne finns inom den offentliga tjänstesektorn. Sysselssättningsandelen var lägst
i nordvästra Skåne (29 procent) och högst i nordöstra Skåne (37 procent). I sydvästra Skåne uppgick andelen till knappt 34 procent och i sydöstra Skåne till 34 procent. Sett till enskilda kommuner var andelen sysselsatta i offentliga tjänster högst i Lomma, Höör, Lund och Kristianstad (drygt 40 procent). Lägst var andelen i Burlöv och Perstorp (ca 20 procent).
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Fördelning per ålder och kön (2013)
kvinnor

män

Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
2004 -2016, prognos 2014 – 2016
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Källa: SCB (RAMS)

Den offentliga tjänstesektorn utmärker sig genom
en ganska sned åldersfördelning och de stora grupperna är äldre än 40 år. Medelåldern är drygt 44 år.
Tre av fyra sysselsatta är kvinnor.
Av de sysselsatta i offentliga tjänster är 28 procent
55 år och äldre. Det är något högre än genomsnittet
för samtliga branscher i Skåne som är 23 procent.

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Sektorn hade nästan 184 600 sysselsatta vid slutet
av 2013. Sysselsättningsutvecklingen inom de offentliga tjänsterna har varit stark mellan 2003 och
2013. Antalet sysselsatta har ökat med drygt 15 procent, vilket är större än länets generella sysselsättningsökning under denna tioårsperiod.
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Länets kommuner står inför stora utmaningar. Under de kommande åren medför de demografiska förändringarna ökade kostnader inom nästan alla verksamheter. Ett ökat antal
äldre kräver organisatoriska förändringar och anpassningar inom vården och omsorgen.
Vidare innebär det stora antalet personer som har en svag förankring på arbetsmarknaden
(arbetslöshet, tillfälliga jobb eller timanställning) en stor utmaning för kommunerna, eftersom kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag) har hamnat på en hög nivå. Även Region Skånes situation kommer att bli ansträngd framöver. Antalet invånare i vårdtunga åldrar ökar successivt. Detta – i kombination med utvecklingen av nya behandlingsmetoder –
ökar på sikt kostnaderna. Dessutom är investerings- och renoveringsbehoven stora på
många håll.
Sjukvården kan delas upp i sluten sjukvård (till exempel sjukhus) och öppen sjukvård (till
exempel vårdcentraler, läkarmottagningar). Sjukvården är allt mer specialiserad och den
slutna sjukvården koncentreras till centralorterna i länet. Utvecklingstrenden inom sjukvården har gått från slutenvård till öppenvård, vilket inneburit att antalet vårdcentraler
samt antalet fristående kliniker inom specialiserad vård ökat. I Region Skånes sjukvårdsorganisation ”Skånevård” är sjukvården indelad i tre geografiska områden som innehåller
såväl sluten sjukvård som primärvård.
De 10 största yrkena inom branschgruppen hälso- och sjukvård samt bedömning av
arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken. Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
Antal
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Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. **)
Skötare och vårdare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Läkare
Medicinska sekreterare
Socialsekreterare och kuratorer
Behandlingsassistenter m.fl.
Sjukgymnaster m.fl.
Verksamhetschefer inom vård och omsorg
Akutsjuksköterskor m.fl.

Balans
Brist
Överskott

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen
Utan bedömning: Verksamhetschefer inom vård och omsorg

I växande utsträckning efterfrågas yrken som kräver längre eftergymnasial utbildning inom
hälso- och sjukvård (främst läkare, tandläkare och sjuksköterskor). Det är sedan tidigare
brist på dessa yrken. Bristen är särskilt stor på barnmorskor och andra specialistsjuksköterskor. Det har även uppstått en bristsituation för undersköterskor, främst inom äldreomsorgen. För vårdbiträden bedöms det finnas ett visst överskott. Vid sidan av vårdyrken
finns en brist på medicinska sekreterare.
Länets äldre befolkning – 75 år och äldre – förväntas öka med 38 procent fram till 2030,
vilket påverkar kommunernas äldreomsorg, men även hälso- och sjukvården i Region
Skåne. Fler äldre i befolkningen betyder att efterfrågan på sjukvård kommer att öka samt
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en stigande efterfrågan på olika boendeformer för äldre. Höstens prognosundersökning pekar på en ökad efterfrågan på personal inom äldreomsorgen. Det gäller exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor.
Även personalbehovet inom utbildningssektorns olika delar påverkas av den demografiska
utvecklingen. Till följd av det ökade barnafödandet under senare år förväntas antalet barn
i förskole- och grundskoleåldern öka. Antalet ungdomar i gymnasieåldern har blivit färre
sedan 2009, men från och i år ökar de igen. Förändringarna i demografin medför stora krav
på kommuner att anpassa dimensioneringen av utbildningssektorn. Enligt Migrationsverkets senaste prognos är 25 procent11 av de som väntar på uppehållstillstånd i Sverige i skolåldern. Något som kommer att öka efterfrågan på lärare och annan skolpersonal ytterligare.
De senaste årens höga födelsetal har inneburit ett tryck på förskolan som vuxit i länets
kommuner. Rekryteringsbehovet av utbildad personal är stort och förskollärare kommer
även fortsättningsvis vara ett stort bristyrke i länet.
Inom grundskolan är situationen liknande den i förskolan. De stora barnkullarna upprätthåller trycket på grundskolan de kommande åren och samtliga kommuner i länet räknar med ett ökat personalbehov inom grundskolan. Även friskolor förutser ett ökat personalbehov. Den balans som rått mellan utbud och efterfrågan under tidigare år har övergått
i en bristsituation på grundskolelärare (både i grundskolans tidigare och senare år). Bristen
uppges vara särskilt stor för lärare i svenska som andraspråk och det bedöms även bli brist
på hemspråkslärare.
För gymnasieskolan har den demografiska effekten inneburit ett minskat elevunderlag
fram till i år, men elevunderlaget ökar från och med i år. Efterfrågan på gymnasielärare är
stor i länet och har lett till en bristsituation. En förklaring till det stora behovet är införandet av lärarlegitimationen, vilket har resulterat i att ett antal lärare har förlorat sin behörighet. Vidare kan bristsituationen förklaras med att intresset för lärarutbildningarna har
varit svagt under flera års tid, men även av att de yrkesverksamma gymnasielärarna har en
hög medelålder. Under de närmaste åren kommer det inom gymnasieskolan vara en stor
brist på lärare i de flesta ämneskombinationerna. Bristen uppges vara särskilt stor för lärare i svenska för invandrare (SFI).

11

Migrationsverket, ”Verksamhets‐ och utgiftsprognos 2015‐10‐22”.
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De 10 största yrkena inom utbildningssektorn och kulturella tjänster samt bedömning av
arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken. Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
Antal
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Förskollärare och fritidspedagoger
Barnskötare m.fl.
Grundskollärare
Universitets- och högskollärare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
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Kontorsstädare m.fl.
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Brist
Överskott

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Skånes tre centra för högre utbildning: Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och
Malmö högskola utbildar cirka 45 000 helårsstudenter och har sammanlagt drygt 8 000
anställda (2014). Antalet antagna till program och kurser ökar. Enligt statistik från Universitetsämbetet (UKÄ) har antagningarna i Skåne ökat med 6,4 procent mellan hösten
2013 och 2014. Antalet helårsstuderande sjönk dock mellan 2013 och 2014 med 1,1 procent.
Enligt en färsk rapport förutser UKÄ färre helårsstudenter framöver. Lärosätena tror på
minimala sysselsättningsförändringar framöver.
Den offentliga förvaltningen är den del av de offentliga tjänsterna som omfattar verksamheter med myndighetskaraktär. Hit hör bland annat administration av statliga och
landstings- och primärkommunala förvaltningar samt polis, försvar och domstolsväsende.
Verksamheterna är lokaliserade till länets centralorter. Nästan samtliga verksamheter utsätts för rationaliseringar och omorganisationer (till exempel polisväsendet blev en myndighet första januari 2015). Flera yrkesgrupper som är verksamma i den offentliga förvaltningen har tidigare mött en arbetsmarknad där arbetsgivarna var mycket återhållsamma
med personalrekryteringar. Det omfattande mottagandet av skydds- och asylsökande under hösten 2015 har dock förändrat arbetsmarknaden för flera yrken inom den offentliga
förvaltningen. Socialsekreterare, biståndsbedömare, kuratorer, behandlingsassistenter
med flera möter nu en arbetsmarknad med mycket stor efterfrågan.
Mot bakgrund av de ovan beskrivna utvecklingstrenderna förutses sysselsättningen öka
inom den offentliga tjänstesektorn som helhet. Den förväntade tillväxten ligger i linje med
sektorns långsiktiga sysselsättningstrend och påverkas inte av temporära konjunktursvängningar. På grundval av prognosundersökningen räknar Arbetsförmedlingen med att
sysselsättningen ökar med 2 600 förvärvsarbetande i år och med 3 100 nästa år, vilket är
en kraftigare ökning än den bedömning som gjordes i våras. Sysselsättningsökningen bedöms dock bromsas något av bristen på personal.

44

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Skåne län

För delsektorn offentlig förvaltning bedöms sysselsättningen öka med 400 personer i år
och 600 personer nästa år. Inom utbildning bedöms sysselsättningen öka med 1 000 personer i år och med 1 100 personer 2016. Vård, omsorg och sociala tjänster bedöms öka med
1 200 sysselsatta i år och med 1 500 personer 2016.
De 10 största yrkena inom den offentliga förvaltningen samt bedömning av arbetsmarknadsläget om
ett år för dessa yrken. Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013)
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Administratörer i offentlig förvaltning
Poliser
Socialsekreterare och kuratorer
Socialförsäkringstjänstemän
Övrig kontorspersonal
Administrativa assistenter
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen
Utan bedömning: Poliser, socialförsäkringstjänstemän och soldater

Av de arbetsgivare som återfinns inom offentliga tjänster är det drygt hälften (51,7%) som
uppger att de haft svårt att hitta personal de senaste sex månaderna. Detta är en ökning
jämfört med för ett halvår sedan och en kraftig ökning jämfört med för ett år sedan då
knappt fyra av tio arbetsgivare uppgav svårighet att hitta rätt personal. Sannolikt kan detta
åtminstone delvis förklaras av ökningen av antalet asylsökande som kommit till Skåne under hösten 2015.
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Brist- och överskottsyrken
Efterfrågan på arbetskraft varierar med konjunkturläget och så även rekryteringsproblemen. I högkonjunktur ökar efterfrågan och rekryteringsproblemen tilltar och tvärtom i en
lågkonjunktur. Dock finns det yrken som det är brist på oavsett konjunkturläge.
Efterfrågan på arbetskraft har ökat och bristerna har blivit större. Tre av tio (29,0%) arbetsgivare i höstens prognosundersökning uppgav att de upplevt brist vid rekrytering de
senaste sex månaderna. För ett år sedan var andelen en av fyra (25,4%).
Andel arbetsställen som noterar brist på arbetskraft vid rekryteringar de senaste 6 månaderna
Skåne, våren 2014 – hösten 2015
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning, energi och miljö
Byggverksamhet
Handel
Transport
Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster
Information och kommunikation
Finansiell verksamhet, företagstjänster
Utbildning, vård och omsorg
TOTAL (period)

Våren
13,5%
15,0%
9,4%
27,4%
14,8%
20,1%
38,8%
21,6%
26,6%
21,4%

2014
Hösten
23,4%
10,2%
34,7%
19,1%
20,6%
34,3%
48,8%
26,2%
37,7%
25,4%

Våren
18,5%
26,2%
24,6%
26,2%
17,5%
37,5%
41,0%
22,5%
48,2%
28,2%

2015
Hösten
29,4%
17,2%
32,4%
19,3%
27,1%
43,4%
39,4%
29,6%
51,7%
29,0%

Källa: Arbetsförmedlingen

Andel arbetsgivare som uppger brist varierar mellan branscher
Bristen på arbetskraft har ökat på bred front, men bristsituationen varierar märkbart mellan branscherna.
Jord och skogsbruk är den bransch som är mest säsongskänslig. Bristtoppar brukar infalla
under sommar- och höstmånaderna, vilket stämmer överens med att andelen arbetsgivare
som i den aktuella undersökningen uppgav brist var större än andelen i våras. 29 procent
mot 19 procent.
Inom industrin har andelen arbetsgivare, som upplevt brist åkt berg- och dalbana sedan
höstprognosen 2013. Efter en nedgång mellan fjolårets vår- och höstundersökning och en
ökning i våras har nu andelen åter minskat. I den aktuella undersökningen uppgav 17 procent av de intervjuade arbetsställena inom industrin att de upplevde brist vid rekryteringen. Detta är dock en kraftig ökning jämfört med för ett år sedan.
Situationen inom byggverksamheten är sådan att efter en kraftig uppgång mellan undersökningarna på våren respektive hösten 2014, minskade andelen i undersökningen våren
2015. Nu har återigen andelen som uppgett brist på arbetskraft senaste sex månaderna ökat
och andelen är åter cirka 30 procent. Delar av detta avspeglar den säsongssvängning som
finns inom byggbranschen där det byggs mer under sommarhalvåret än under vinterhalvåret.
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Bristsituationen inom branschgruppen handel har varierat mellan de senaste mätningarna.
Höstens undersökning visar att andelen företag som angett rekryteringsproblem för närvarande är 19 procent.
Branschgruppen transport noterar en kraftigt ökad bristsituation både jämfört med vårens
och förra höstens undersökningar. Andelen arbetsställen som upplevt brist gick upp till
27 procent.
Branschgruppen hotell och restaurang har en betydande bristsituation (43 procent) som är
större än vanligt och inte kan förklaras med branschens vanliga säsongssvängningar.
Av prognosföretagen inom branschgruppen information och kommunikation uppgav 39
procent att de upplevde brist vid rekrytering av arbetskraft. För ett år sedan, hösten 2014,
uppgav 49 procent av de tillfrågade branschföretagen brist. Framför allt företag inom datakonsultverksamhet och dataspelbranschen har svårt att hitta personal som motsvarar
kravprofilen.
Andelen företag inom branschgruppen finansiell verksamhet, företagstjänster som angett
rekryteringsproblem har, med undantag för mätningen våren 2015, ökat sedan 2013. I höstens undersökning uppgick andelen som uppgett rekryteringssvårigheter till 30 procent.
Utbildning, vård och omsorg (offentliga tjänster) är den branschgrupp där störst andel har
uppgett rekryteringssvårigheter i höstens undersökning. Andelen verksamheter med rekryteringsproblem hade i undersökning ökat till 52 procent. För ett år sedan låg andelen på
38 procent.
Stor variation i efterfrågan på yrken – balans, brist eller överskott
Arbetsförmedlingens yrkesbarometer visar att rekryteringsproblemen tenderar att öka.
Antalet bristyrken – dvs. yrken med förväntad brist om ett år – uppgår i den aktuella barometermätningen till 108 yrken. I våras bedömde Arbetsförmedlingen brist på 86 yrken
och för ett år sedan var antalet 83. Det har varit en snabb och kraftig ökning från våren
2014 då vi bedömde brist på 68 yrken. Bristsituationen tenderar att bli ännu mer besvärlig
för de företag som söker specialister och nyckelpersoner, dvs. arbetskraft med längre eftergymnasial utbildning eller med hög grad av yrkesskicklighet.
Vissa yrken är mer konjunkturkänsliga än andra och en del yrken drabbas hårdare av strukturella förändringar. Detta gäller bland annat för en rad industriyrken som utsatts för kraftiga nedskärningar på grund av lågkonjunkturen. Även yrken med anknytning till byggverksamheten reagerar snabbt på konjunktursvängningar. Inom andra yrkesområden råder det en permanent brist på utbildade oavsett konjunkturläget. Den konstanta bristsituationen är ofta följden av ett strukturellt underskott på utbildningsplatser inom vissa inriktningar.
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Inom följande yrkesområden väntas bristen bli mest framträdande under 2015 och 2016:







yrken med krav på högskoleutbildning inom teknik och data
yrken med yrkesbevis inom byggverksamheten
vissa kvalificerade yrken inom industrin
yrken med krav på högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård samt undersköterskor
läraryrken
vissa yrken med krav på högskoleutbildning inom försäljning och ekonomi

Bristen avser till största del arbetskraft med yrkeserfarenhet. Störst andel företag som i
höstens prognosundersökning uppgett att de upplevt rekryteringssvårigheter de senaste
sex månaderna är bland de stora företagen. Bland företag minst 100 anställda uppgav drygt
häften rekryteringssvårigheter, vilket är en kraftig ökning jämfört med för ett år sedan då
drygt tre av tio uppgav svårigheter.
Av företagen med 50-99 anställda uppgav nu fyra av tio rekryteringssvårigheter. Bland företag med upp till 50 anställda var det mellan 23 procent och 29 procent som uppgav rekryteringssvårigheter, motsvarande siffror för ett år sedan var mellan 20 och 23 procent.
Inom IT och teknik fortsätter rekryteringsläget vara mycket besvärligt eftersom tillgången
på yrkeserfarna och även nyutexaminerade arbetssökande är begränsad. Det är vanligt att
företagen rekryterar arbetskraft från andra länder.
Nya forskningsanläggningar i Lund
När det gäller naturvetenskapliga yrken är det relevant att nämna de forskningsanläggningar som just nu byggs i Lunds utkant.
 Det första MAX IV-Laboratoriet stod klart under 2015 och är en forskningsanläggning
med Lunds universitet som värduniversitet. I dag har den knappt 200 anställda och ett
antal internationella forskare som besöker anläggningen.
 Den andra MAX-IV-anläggningen beräknas stå klar under sommaren 2016.
 Just nu byggs också det betydligt större projektet ESS (European Spallation Source) och
beräknas vara klart 2018/2019. ESS skall bli en två kvadratkilometer stor forskningsanläggning för materialforskning med en neutronkälla. Här skall ca 500 forskare vara anställda och det beräknas komma 5 000 forskare på besök årligen. ESS kommer att vara
en sameuropeisk forskningsanläggning med Sverige och Danmark som värdländer.
 Utöver detta byggs Science Village Scandinavia. Det är Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne som tillsammans bildat denna forskningsby.12
Offentlig tjänstesektor är den bransch där störst andel arbetsgivare uppger rekryteringssvårigheter senaste sex månaderna. Rekryteringssituationen för yrken inom denna sektor
varierar något beroende på utbildningsnivå, men det är endast ett fåtal yrken där utbudet
av arbetskraft bedöms överstiga efterfrågan från arbetsgivarna. För de flesta av yrkena
12

http://www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/max-iv-och-ess.
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inom offentlig sektor är efterfrågan god och det gäller särskilt för yrken på eftergymnasial
nivå. Bristen på högskoleutbildade gäller läraryrken samt yrken som kräver högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård (främst specialistutbildade sjuksköterskor, läkare, barnmorskor och grundutbildade sjuksköterskor). Bristen inom dessa yrken är utbredd över
hela länet. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor bedöms öka framöver då medelåldern bland dessa är relativt hög. Det bör också påpekas att i växande utsträckning efterfrågas också undersköterskor. Denna brist bedöms också öka framöver bland annat på grund
av pensionsavgångar och växande antal äldre i befolkningen.
De brist- och överskottsyrken som listas nedan är de yrken som det bedöms vara brist –
respektive överskott – på om ett år, dvs. fjärde kvartalet 2016. Både brist- och överskottssituationerna inom dessa yrken har i de flesta fall varit stabil över tid och indikerar ofta
strukturella problem på länets arbetsmarknad. Enbart ett mindre antal yrken påverkas mer
eller mindre direkt av konjunktursvängningarna (industri- och byggyrken). Dock har antalet bristyrken ökat inom en rad olika områden det senaste, vilket indikerar att den strukturella bristen växer.

Yrkesbarometern
Arbetsförmedlingens yrkesbarometer innehåller förmedlingskontorens sammantagna bedömningar av närmare 180 yrken. Arbetsförmedlarna gör där en marknads- och sökandeanalys över efterfrågan på arbetskraft inom respektive yrke jämfört med tillgången på
lämpliga arbetssökande inom den lokala/regionala arbetsmarknaden. Yrkesbedömningarna görs i april och oktober varje år i samband med prognosundersökningen. Svaren i Yrkesbarometern utgör underlag till Arbetsförmedlingens yrkeskompass och bedömningarna
syns på kartbilden i Yrkeskompassen.
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Yrkesbarometern – Yrken med förväntad brist om ett år
Administration, ekonomi och juridik
Handläggare/utredare, offentlig förvaltning
Löne- och personalassistenter
Medicinska sekreterare
Speditörer
Studie- och yrkesvägledare
Bygg
Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Betongarbetare
Glasmästare
Golvläggare
Kranförare
Murare
Målare
Plattsättare
Takmontörer
Träarbetare/snickare
VVS-montörer
Data/IT
IT-arkitekter
Mjukvaru- och systemutvecklare
Systemförvaltare/systemadministratörer
Testare och testledare
Försäljning, inköp och marknadsföring
Företagssäljare
Inköpare
Telefonförsäljare
Hotell, restaurang och storhushåll
Kockar
Bagare/konditorer
Hälso- och sjukvård
Apotekare
Arbetsterapeuter

Hälso- och sjukvård (fortsättning)
Barnmorskor
Barnsjuksköterskor
Behandlingsassistenter
Biståndsbedömare
Dietister
Fysioterapeuter/sjukgymnaster
Kuratorer
Läkare
Optiker
Psykologer
Receptarier
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Specialistsjuksköterskor
Socialsekreterare
Tandläkare
Tandsköterskor
Undersköterskor
Veterinärer
Installation, drift och underhåll
Bilmekaniker
Distributionselektriker
Drifttekniker vid värme- och vattenverk
Elmontörer
Fastighetstekniker
Installationselektriker
Larmtekniker
Lastbilsmekaniker
Låssmeder
Maskinreparatörer
Styr- och reglertekniker
Verkstadsmekaniker

Källa: Arbetsförmedlingen

Fortsättning nästa sida
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Yrkesbarometern – Yrken med förväntad brist om ett år (fortsättning)
Naturbruk
Djuruppfödare/djurskötare
Jägmästare
Maskinförare, lantbruk
Skogsmaskinförare
Skogsmästare
Naturvetenskapligt arbete
Biomedicinska analytiker
Pedagogiskt arbete
Fritidspedagoger
Förskollärare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lärare i estetiska och praktiska ämnen
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Specialpedagoger
Trafiklärare
Service- och säkerhetsarbete
Brandmän
Tekniskt arbete
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Civilingenjörer, elkraft
Civilingenjörer, kemi
Källa: Arbetsförmedlingen

Tekniskt arbete (fortsättning)
Civilingenjörer, maskin
Elingenjörer och eltekniker
Helpdesktekniker/supporttekniker
Ingenjörer och tekniker, elektronik och teleteknik
Lantmätare
Maskiningenjörer och maskintekniker
VVS-ingenjörer
Tillverkningsarbete
Byggnadsplåtslagare
CNC-operatörer
Grovplåtslagare
Lackerare
Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror
Processoperatörer vid stål- och metallverk
Processoperatörer, kemisk basindustri
Slaktare
Styckare
Svetsare
Tunnplåtslagare
Verktygsmakare
Transportarbete
Bussförare
Lastbilsförare
Lokförare
Transportledare
Tågvärdar
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Yrkesbarometern – Yrken med förväntat överskott om ett år
Administration, ekonomi och juridik
Administratörer och sekreterare
Bibliotekarier
Ekonomiassistenter
Informatörer
Personaltjänstemän
Bygg
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Försäljning, inköp och marknadsföring
Banktjänstemän
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Resesäljare
Hotell, restaurang och storhushåll
Baristor/cafébiträden
Köks- och restaurangbiträden
Receptionister
Hälso- och sjukvård
Barnskötare
Elevassistenter
Fritidsledare
Vårdbiträden
Källa: Arbetsförmedlingen

Installation, drift och underhåll
Vaktmästare
Naturbruk
Parkarbetare
Service- och säkerhetsarbete
Frisörer
Hudterapeuter
Massörer
Städare
Tekniskt arbete
Arkitekter
Tillverkningsarbete
Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri
Maskinoperatörer, kemisk industri
Montörer, el- och teleutrustning
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
Transportarbete
Brevbärare
Godshanterare och expressbud
Taxiförare
Truckförare
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Könssegregationen inom olika yrken och brist på arbetskraft
SCB:s sätt att bedöma graden av könssegregering inom ett yrke är att yrken som samlar
mer än 60 procent kvinnor eller män är könssegregerat. Således kan ett yrke anses könsintegrerat om andelen kvinnor eller män är mellan 40 och 60 procent. Tillämpas detta kriteriet på de 25 största yrkesgrupperna i Skåne är det endast tre yrkesgrupper som kan anses
ha en könsintegrerad fördelning: Universitets- och högskolelärare, Läkare samt Kockar. I
ett flertal yrken är könssegregationen i det närmaste total, till dessa kan räknas Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer, Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl., Lastbils- och långtradarförare, Undersköterskor och sjukvårdsbiträden.
Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre
Andel kvinnor och män i de 25 största yrkena, Skåne (2013)
Antal

kvinnor

män

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
Försäljare, fackhandel
Barnskötare m.fl.
Företagssäljare
Förskollärare och fritidspedagoger
Övrig kontorspersonal
Grundskollärare
Hotell- och kontorsstädare m.fl.
Systemerare och programmerare
Försäljare, dagligvaror
Skötare och vårdare
Köks- och restaurangbiträden
Lagerassistenter m.fl.
Lastbils- och långtradarförare
Bokförings- och redovisningsassistenter
Administrativa assistenter
Övriga sjuksköterskor
Universitets- och högskollärare
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Administratörer i offentlig förvaltning
Fastighetsskötare
Läkare
Kockar och kokerskor
Datatekniker
Socialsekreterare och kuratorer
Källa: SCB (Yrkesstatistik)

Den största yrkesgruppen bland kvinnor i Skåne är Undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Könsfördelningen inom detta yrke är som nämnts ovan mycket ojämn, 93 procent
kvinnor och 7 procent män.
Det råder brist på ett stort antal yrken som samtidigt utmärker sig av påtaglig könssegregering, såsom undersköterskor, företagssäljare, grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger samt lastbilsförare.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Skåne län

Den rådande bristsituationen på arbetsmarknaden hade definitivt varit lindrigare om fler
män hade valt att satsa på vård- eller pedagogiska yrken och fler kvinnor hade arbetat inom
yrkesområdena bygg, industri samt tekniskt- och tillverkningsarbete.
Könssegregeringen försvårar den samhällsekonomiska utvecklingen genom lägre rörlighet
på arbetsmarknaden. Ur ett samhällsperspektiv är det inte effektivt att låsa in män och
kvinnor i olika yrken och branscher.
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En blick över sundet
Från framför allt västra Skåne sker en omfattande utpendling till Danmark och mer-parten
går till den danska huvudstadsregionen. De flesta skånska pendlare arbetade i branschgrupperna finansiell verksamhet och företagstjänster (18 procent), handel (17 procent),
transport (16 procent) samt vård och omsorg (13 procent). Drygt hälften av pendlarna var
yngre än 40 år.

Arbetspendling och flyttning över Öresund
Örestat
Gränspendlare som hade sin arbetsplats i den danska huvudstadsregionen, på övriga Själland eller på Bornholm (Östdanmark) redovisas inte i SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. För att motverka denna missvisande bild har en databas, ”Örestat”13, utvecklats under flera år. Syftet är att tillhandahålla rättvis och kompletterande fakta om den dynamiska utveckling som faktiskt sker.
Örestats senaste officiella pendlingsuppgifter är från 2013. Statistiken är en specialbearbetning av den danska och den svenska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken och
har därmed en lång eftersläpning. Vid denna tidpunkt pendlade 15 100 arbetstagare från
Skåne till den danska huvudstadsregionen Köpenhamn och till regionen Själland. Därtill
kom 3 300 pendlare som hade sin huvudförvärvsinkomst i Skåne, men en bisyssla i Danmark – s.k. övriga inkomsttagare. I denna grupp ingick också personer som har en tidsbegränsad anställning, exempelvis feriearbetande ungdomar. I den omvända riktningen noterar statistiken drygt 1 000 pendlare bosatta i den danska delen av Öresundsregionen och
ytterligare knappt 600 övriga inkomsttagare. Arbetspendlingen hade sin topp 2008 och
har minskat sedan dess. Jämfört med 2012 sjönk pendlingen med närmare 400 arbetspendlare och 400 övriga inkomsttagare.
Antalet personer som flyttar från Östdanmark till Skåne är på den lägsta nivån sedan
Öresundsbron invigdes. Samtidigt har flyttningen från Skåne till Själland minskat kraftigt.
2013 flyttade knappt 1 800 personer (15-64 år) från Skåne till Östdanmark och 1 100 från
Östdanmark till Skåne. Flyttmönstret över sundet har förändrats under de senaste åren.
Flyttströmmen till Skåne var som störst 2006-2007 och har därefter avtagit i kölvattnet av
finanskrisen. Sedan 2007 går nettoflyttningen i östvästlig riktning då de danska bostadspriserna började sjunka till följd av konjunkturavmattningen i Danmark.

13

Se Örestat under http://www.orestat.se/sv/oresundsdatabasen-svensk
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Nya gränshinder
Under november 2015 infördes gränskontroller mellan Köpenhamn och Malmö. Detta har
inneburit att resandetid mellan huvudstadsregionen och Skåne via Malmö har förlängts
eftersom Öresundstågen väntar in nästa Öresundstågsavgång i Malmö C.
I början av december 2015 höll regeringen ett extra sammanträde för att fatta beslut om en
lag som ålägger operatörerna av bussar, tåg och färjor ett slags transportöransvar. Dessutom ska regeringen få möjlighet att i ett krisläge stänga av vägleder som korsar Sveriges
gräns (i klartext: Öresundsbron). Syftet med åtgärderna är att minska trycket på flyktingmottagandet.
Enligt dagspressen har Skånetrafiken skisserat några konsekvenser för tågresenärer som
reser via Öresundsbron. Tågresenärer från Köpenhamn kommer att få gå av i Kastrup och
gå igenom en gate innan de kan ta tåget vidare över bron. Ihop med förskjutningar i tidtabellerna och annat trassel kan en resa från Østerport till Lund fördröjas med en timme,
enligt tidningen Sydsvenskan14. Planen är att införa systemet före julhelgen. Skånetrafiken
varnar för långvarigt tågkaos när obligatoriska ID-kontroller införs.
Öresundspendlare, flygresenärer till Kastrup och vanliga turister bör således räkna med
överfulla tåg, starkt försenade tåg, glesare turer i rusningstrafik, långa ID-köer samt obligatoriska tågbyten på Kastrup.
Åtgärderna missgynnar inte enbart pendlingstrafiken över Öresund, utan även Skånes näringsliv och attraktionskraft. De etableringar som viktiga storföretag samt ESS och Max IV
gjort i Skåne bygger till stor del på närheten till Kastrup och Köpenhamn.

Arbetsmarknaden i huvudstadsregionen och Själland
Den danska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAS noterade 1,23 miljoner sysselsatta (dagbefolkning) vid årsskiftet 2013/2014 15. Först under de senaste kvartalen har
sysselsättningen sakta börjat stiga igen, efter sysselsättningsnedgången 2009.
Den danska lönemottagarstatistiken från ”e-indkomstregistret”16, som är en relativt aktuell
statistik, visar att återhämtningen varit mer eller mindre koncentrerad till huvudstadsregionen, medan Själlands sysselsättning har stannat kvar på en bottennivå. I motsats till
Skåne befinner sig antalet sysselsatta fortfarande långt under den nivå som noterades
2008.
Enligt lönemottagarstatistiken ökade sysselsättningen inom samtliga branschgrupper mellan andra kvartalet 2014 och 2015 – med undantag av jordbruket. Sysselsättningsantalet
ökade betydligt inom byggverksamheten. Ökningen beror på de stora infrastruktursatsningarna i huvudstadsregionen och Själland – till exempel metro Köpenhamn, järnvägen

14

Sydsvenskan, den 03/12 2015, http://www.sydsvenskan.se/sverige/id-krav-pa-bron-skapar-tagkaos/
15 Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), se http://www.dst.dk/da/Statistik.aspx
16 Danmarks Statistik redovisar bl.a. anställda per kvartal som en registerbaserad statistik
(beskæftigede lønmodtagere).
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Köpenhamn-Ringsted, upprustning och elektrifiering av järnvägar på Själland, nya regionsjukhus och Fehmarn Bält förbindelsen. Även branschgruppen finansiell verksamhet och
företagstjänster noterade en markant sysselsättningstillväxt.
Under oktober 2015 publicerade det danska ekonomiska rådet 17 sin prognos. Prognosen
konstaterar att konjunkturutsikterna har ljusnat i Danmark, men den ekonomiska tillväxten har varit svagare än Danmarks viktigaste handelspartners såsom Tyskland, Sverige,
Storbritannien och USA. Rådet prognosticerar också en svagare tillväxt än t.ex. Sverige –
upp till 1,6 procent i år och 2,1 procent nästa år. I Danmark förutses att exporten bidrar
mer än tidigare till landets ekonomiska tillväxt, samtidigt fortsätter den inhemska efterfrågan och konsumtionen att vara en drivkraft i den danska ekonomin. Prognosen förutser
därför en starkare sysselsättningsökning jämfört med tidigare prognoser. Den ökade efterfrågan på arbetskraft pressar ner arbetslösheten något.
Vad gäller arbetslösheten i huvudstadsregionen och Själland ökade den från 2,6 procent
(juni 2008) till toppnivån 6,2 procent (juli 2012). Sedan dess har arbetslösheten minskat
successivt. Under tredje kvartalet 2015 noterades 58 600 arbetslösa motsvarande 4,6 procent av arbetskraften18.

17 Se Dansk Økonomi, efterår 2015, De økomeniska Råd,
http://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2015
18 Se Danmarks statistik, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 , Tabell
AUS08. Öppet arbetslösa samt deltagare i aktiveringsinsatser (”bruttoledige”) i förhållande till arbetskraften. Enligt det danska beräkningssättet redovisas arbetslösa som ett månadsgenomsnitt
(dvs. arbetslösa timmar per månad uppräknade till heltidsekvivalent ”fulltidsledige”).
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Befolkning och arbetskraft
Kraftig befolkningstillväxt
Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick Skånes befolkning till 801 200 personer i åldrarna 16-64
år enligt SCB:s befolkningsstatistik. Under 2014 ökade befolkningen med 4 200 personer
(0,5 procent) jämfört med ett år tidigare, vilket är en markant uppgång efter några år med
en svag befolkningstillväxt. Det var framför allt inflyttningen som bidrog till ökningen.
Flyttningsöverskottet, dvs. inflyttning minus utflyttning, var drygt 7 400 personer (16-64
år). De flesta var invandrare och en stor del var flyktingar som söker skydd i Sverige, främst
från inbördeskrigets Syrien. Vidare ökade anhöriginvandringen samt migrationen till och
från andra EU-länder. Utan flyttningsöverskottet skulle Skånes arbetsföra befolkning ha
minskat.
Årets kraftiga flyktinginvandring påverkar markant befolkningsutvecklingen. Enligt Migrationsverkets aktuella prognos (november 2015) förväntas 140-190 000 asylsökande
komma till Sverige under 2015. Det stora inflödet innebär att handläggningstiderna blir
längre och den slutgiltiga bosättningen dröjer in till nästa år. För Skånes del bedömer Arbetsförmedlingen att årets flyktinginvandring innebär ett extra tillskott till befolkningen i
arbetsför ålder upp till cirka 12 000 – 15 000 personer under 2015 och 2016. Utöver den
beskrivna utvecklingen sker ett kontinuerlig ut- och inflöde från och till länet, såväl inom
och utanför Sveriges gränser. Samtidigt stagnerar antalet inrikes födda bland befolkningen
(16-64 år) under prognosperioden.
Mot bakgrund av den aktuella flyktinginvandringen räknar Arbetsförmedlingen med en
betydande befolkningstillväxt under prognosperioden. Skånes befolkning i arbetsför ålder
förväntas öka med 10 000 personer i år och knappt 14 000 personer nästa år. Tillväxten
under 2016 skulle därmed passera toppnoteringen från 2006, som då huvudsakligen berodde på flyktingar från Irak.
Generellt sett är flyttningar – i synnerhet flyttningar till och från utlandet – svåra att prognostisera, eftersom flyttningsmönstret till stor del påverkas av faktorer som helt ligger
utanför de regionala antagandena. Däremot är en trendframskrivning som baseras på demografiska faktorer tämligen stabil. På medellång sikt kan följande demografiska trender
skönjas:


De stora barnkullarna som föddes före 1990 kommer upp i åldrarna där fruktsamheten är hög. Detta, i kombination med den stora inflyttningen till länet av framför
allt yngre personer, bidrar till ett ökat barnafödande. Antalet barn i förskoleåldern
och grundskoleåldern förväntas därför öka under de närmaste tio åren.



Från och med i år förväntas antalet elever i gymnasieskolan öka i takt med att de
stora årskullarna födda i början av 2000-talet når gymnasieåldern.
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Under hela 1990-talet sjönk födelsetalen kraftigt i Sverige som en följd av den dåvarande ekonomiska krisen. Antalet unga i åldrarna 20 - 24 år minskar successivt
och blir lägst kring år 2020 när de små kullarna, födda i slutet av 1990-talet, når
dessa åldrar.



Antalet personer i yrkesaktiv ålder 25-64 år väntas öka under de närmaste tio åren.
Fram till 2020 ökar personer i åldersgruppen 25-55 år snabbt, därefter i något
långsammare takt. Det beror både på att de stora barnkullarna födda kring 1990,
men även på tillskott till följd av invandring.



Antalet äldre i åldersgruppen 65-79 år ökar markant. Även personer i åldersgruppen 80 år och äldre ökar, men i långsammare takt.

Arbetskraften fortsätter att öka
Arbetskraften
Utbudet av arbetskraft består av den del av befolkningen 16-64 år som kan och vill arbeta.
Detta utbud kan sedan delas upp i de som har ett arbete och de som inte har ett arbete, där
den senare gruppen utgör ett outnyttjat arbetskraftsutbud. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet består av de som är öppet arbetslösa och de som deltar i program med aktivitetsstöd.
Befolkningens arbetskraftsdeltagande är arbetskraftens andel av befolkningen i arbetsför
ålder.
Utbudet av arbetskraft varierar av demografiska skäl, men påverkas också av den ekonomiska politiken (inkluderad arbetsmarknadspolitiken). Utöver detta varierar arbetskraften
vanligen med konjunkturen så att fler söker sig till arbetsmarknaden när efterfrågan på
arbetskraft är hög och vice versa.
Ett ökat arbetskraftsutbud ger förutsättningar för långsiktigt högre sysselsättning. På kort
sikt ökar dock risken att arbetslösheten stiger.
Arbetskraften bedöms öka med 10 700 personer 2015 och med 12 500 personer 2016. Invandringen i kombination med förändringar i befolkningsstrukturen bidrar till den markanta tillväxten. Arbetsförmedlingen listar en rad faktorer som påverkar och förväntas påverka utvecklingen av arbetskraftsutbudet i Skåne:
 Antalet ungdomar (20-24 år) i arbetskraften minskar
Arbetskraftsutbudet påverkas av befolkningens ålderssammansättning. Antalet ungdomar 20-24 år blir färre jämfört med tidigare år. Antalet minskar successivt fram till
2020. Detta innebär ett minskat inflöde till länets arbetskraft från framför allt de gymnasiala yrkesprogrammen.
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 Fler yngre (25-30 år) på väg in på arbetsmarknaden
Arbetskraftsutbudet påverkas av befolkningens ålderssammansättning. De stora barnkullarna födda kring 1990 håller på att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta innebär
ett stort tillskott till länets arbetskraft.
 Stor inflyttning av yngre
Den övervägande majoriteten av de som flyttar in till Skåne är i arbetsför ålder. Åldersgruppen mellan 16 och 35 år dominerar helt och utgör 67 procent av samtliga inflyttade
i åldersgruppen 16-64 år. Dessa bidrar till att arbetskraften ökar. En stor del är invandrare.
 Arbetskraften bedöms öka ytterligare tack vare flyktinginvandringen
Arbetsförmedlingens bedömning av antalet personer i arbetskraften korrigeras kraftigt
uppåt jämfört med i våras. Justeringen sker i ljuset av den ökade flykting- och anhöriginvandringen till landet. Det bör dock påpekas att denna bedömning är mycket osäker
eftersom utvecklingen av antal flyktingar som kommer till Sverige är svår att prognosticera. Även Migrationsverkets bedömning om längre handläggningstider för uppehållstillstånd innebär svårigheter att prognosticera utvecklingen av arbetskraftsutbudet.
 Fler personer med svag anknytning till arbetsmarknaden söker arbete
Sedan 2010 har andelen sökande med svag anknytning till arbetsmarknaden ökat markant. Gruppen förutses öka eftersom många flyktingar förväntas söka skydd i Sverige.
Dessutom ligger anhöriginvandringen kvar på relativt höga nivåer.
 Överföringarna från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen
En faktor som indikerar ett ökat tillflöde till arbetskraften är överföringarna från sjukförsäkringssystemet till Arbetsförmedlingen när ersättningsdagarna i sjukförsäkringen
tagit slut. I riket som helhet rör det sig om 13 000 till 16 000 personer årligen. Regeringens ambition är dock att stryka den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
 Fler antagna på Skånes högskolor och universitet – men antalet helårsstuderande minskar
Antalet sökande utan tidigare högskolestudier har minskat i åldrarna 19 och 20 år i takt
med att befolkningen i denna åldersgrupp successivt blir mindre. Förutom sökande
utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat på
högskolan. Även denna grupp har för första gången efter flera år minskat i antal.
Även antalet antagna till program och kurser ökar. Enligt statistik från Universitetskanslersämbetet har antagningarna i Skåne19 ökat med 6,4 procent mellan hösten 2013
och 2014. Antalet helårsstuderande sjönk dock mellan 2013 och 2014 med 1,1 procent.

19

Lunds Universitet, Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad, se http://www.uka.se
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UKÄ förutser färre helårsstudenter framöver. Visserligen är intresset för högskolestudier fortfarande stort, men de statliga anslagen de senaste åren har enbart räckt till att
finansiera färre studieplatser.
Det har blivit allt vanligare att heltidsstuderande har eller söker ett jobb vid sidan av
studierna och därmed ingår de i arbetskraften. En förändring av studiedeltagandet påverkar därför arbetskraftsutbudet i allt mindre utsträckning.
Arbetsförmedlingens bedömning av arbetskraftsutbudet har skett i ljuset av den ökade
flykting- och anhöriginvandringen till landet. Denna bedömning är dock mycket osäker,
eftersom flykting- och anhöriginvandringen är svår att prognosticera. Även andra demografiska effekter – fler unga vuxna på väg in på arbetsmarknaden – bidrar till ett ökat arbetskraftsutbud. Vidare sker en kontinuerlig överföring från sjukförsäkringssystemet till
Arbetsförmedlingen.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling – få ljusglimtar i Skåne
Under första hälften av 2000-talet föll arbetslösheten markant – från 8,6 till 5,2 procent.
Utvecklingen stoppades abrupt av finanskrisen 2008. Krisen förändrade situationen på arbetsmarknaden och ledde till en kraftig uppgång av arbetslösheten under 2009. Därefter
fortsatte arbetslösheten och ökade successivt i förhållandevis liten takt fram till tredje kvartalet 2013. Då nådde arbetslösheten sin topp med 10,4 procent. Sedan dess har arbetslösheten pendlat runt tioprocentsträcket. Enligt den aktuella arbetsmarknadsstatistiken (oktober 2015) ligger arbetslösheten nu på 10,1 procent.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av den registerbaserade arbetskraften
Skåne och riket, januari 2004 – april 2015
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

I motsats till riket som helhet – och i synnerhet till landets övriga storstadslän Stockholm
och Västra Götaland – har Skånes arbetslöshet bitit sig fast på en markant högre nivå, trots
att utvecklingsmönstret ser likadant ut för samtliga regioner i landet. Gapet mellan Skåne
och riket som helhet har vuxit till drygt 2 procentenheter. Skillnaden mellan Skåne och
Stockholms län är knappt 4 procentenheter och mellan Skåne och Västra Götaland knappt
3 procentenheter.

Arbetslöshetens sammansättning – Skåne i obalans
Arbetsmarknaden påverkas av konjunkturella, men också av strukturella faktorer. Exempel
på strukturella faktorer är näringslivets struktur, befolkningens sammansättning och åldersstruktur. Även politiska beslut om regelförändringar inom arbetslöshetsförsäkring och
inom sjukförsäkring kan påverka arbetslöshetens storlek. Vidare påverkas arbetslösheten
genom förändringar i myndigheternas ansvarsområde, där Arbetsförmedlingen fått nya
grupper som inskrivna arbetssökande.
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Skåne omfattar storstadsregionen Malmö-Lund, glesbygdsområden med mindre regionala
centra samt tidigare bruksorter. Generellt kan det konstateras att regioner som har en hög
andel industrisysselsatta också har en högre arbetslöshet jämfört med regioner som har en
låg andel industrisysselsatta. Detta är också en anledning till att arbetslösheten är hög i
Skånes industrityngda delar – dvs. i nordöstra Skåne och några kommuner i nordvästra
Skåne.
Arbetsmarknaden i sydvästra Skåne drabbades inte lika drastiskt av konjunkturnedgången
2008-2009. Men arbetslösheten förblev hög, trots att regionen Malmö-Lund kan betraktas
som Skånes ”sysselsättningsmotor” – och trots att cirka 12 500 förvärvsarbetande pendlar
från regionen till Danmark (därav 9 000 från Malmö och drygt 3 000 från övriga regiondelar i Skåne).
Arbetslöshetens utveckling oktober 2014 och oktober 2015
Följande punktdiagram visar den relativa förändringen av antalet arbetslösa under den
senaste tolvmånadersperioden mellan november 2014 och oktober 2015 (vågrätt-axel), vilken sätts i förhållande till arbetslösheten (medelvärde20) under samma period (lodrättaxel). I samtliga av Skånes regiondelar ökade arbetslösheten under den senaste tolvmånadersperioden (Skåne län: 1,4 procent). Snittarbetslösheten uppgick till 10,0 procent. Arbetslösheten i hela riket minskade något (0,2 procent) och arbetslösheten uppgick till
8,0 procent).
En mycket svag trend uppåt noterades i sydöstra Skåne. Antalet arbetslösa ökade med
0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden och snittarbetslösheten var på
6,9 procent). Regionen hade således den lägsta arbetslösheten i Skåne.
I nordvästra och nordöstra Skåne noterades en ökning av antalet arbetslösa under
den senaste tolvmånadersperioden, 0,2 procent i nordvästra och 1,5 procent i nordöstra
Skåne. Samtidigt befinner sig regionernas arbetslöshet på en hög nivå (10,1 respektive
10,5 procent).

20

I stycket redovisas snittarbetslösheten under tolvmånadersperioden november 2014 och oktober
2015. Syftet är att rensa bort säsongsvängningar.
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Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft samt relativ förändring
riket, Skåne län och Skånes delregioner
oktober 2015 jämfört med oktober 2014
Arbetslöshet nov 2014 - okt 2015
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Sämst ser utvecklingen ut för sydvästra Skåne. Regionens arbetslösa fortsatte att öka
(2,1 procent) och snittarbetslösheten var 10,4 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Malmös svåra arbetsmarknadssituation – med en arbetslöshet på 14,9 procent och
med en ökning om 4,4 procent under perioden– slår helt igenom på arbetsmarknaden i
sydvästra Skåne och bidrar också till Skånes svaga arbetsmarknadssiffror .
Anledningen till att sydvästra Skåne – och därmed hela Skåne – har kommit på efterkälken,
är att Malmös arbetsmarknad kännetecknas av en djup segregation. Malmö har 26 procent
av länets befolkning (16-64 år), 29 procent av länets sysselsatta (dagbefolkning 16+ år) och
37 procent av länets inskrivna arbetslösa. Malmös sysselsättningstillväxt är nästan lika hög
som Stockholms, medan kommunens arbetslöshet är i paritet med Södertäljes. Det finns
en skarp gräns mellan Malmös utsatta grupper och Malmös övriga arbetskraftutbud.
Arbetslösheten för kvinnor och män
Fler män än kvinnor är öppet arbetslösa eller programdeltagare. Mellan november 2014
och oktober 2015 låg kvinnornas arbetslöshet på i snitt 9,2 procent och männens på
10,8 procent i Skåne. Även i riket som helhet var arbetslösheten högre bland männen än
bland kvinnorna (7,2 procent respektive 8,3 procent, se ”Bilaga 3, Kommuntabeller”).
Under den senaste tolvmånadersperioden har antalet arbetslösa kvinnor ökat betydligt
snabbare än antalet arbetslösa män. Ökningen bland kvinnorna har varit 2,2 procent medan ökningen bland männen varit 0,7 procent. I riket som helhet minskade antalet arbetslösa kvinnor snabbare än antalet arbetslösa män (-4,6 procent respektive -2,2 procent).
Skåne skiljer sig alltså från riket i detta avseende.
I Skåne är variationen stor mellan olika kommuner vad gäller arbetslöshetens utveckling
för kvinnor och män och det saknas en enhetlig bild. I några av länets kommuner minskade
istället arbetslösheten snabbare bland kvinnorna än bland männen.
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Ungdomsarbetslösheten
Ungdomar mellan 18 och 24 år är den åldersgrupp som har en hög andel arbetslösa. Detta
gäller såväl i Skåne som i riket som helhet. Generellt sett är arbetslösheten bland ungdomar
mer konjunkturkänslig än arbetslösheten bland äldre. Det beror på att ungdomar har en
lösare anknytning till arbetsmarknaden. Inte minst är det vanligt med visstidsanställningar
bland ungdomar. Denna anställningsform minskar mest i lågkonjunkturer men ökar
snabbast när konjunkturen vänder.
För närvarande minskar antalet arbetslösa ungdomar tydligt. Mellan november 2014 och
oktober 2015 minskade antalet arbetslösa ungdomar med 10,1 procent. Minskningen beror
på den ökade efterfrågan på arbetskraft, men också på förändringen i befolkningsstrukturen. Medan den arbetsföra befolkningen i sin helhet ökar, minskar antalet unga i åldrarna
20 - 24 år successivt fram till år 2020.
Ungdomsarbetslösheten i Skåne låg i snitt på 17,7 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Länet har dock en betydligt sämre arbetsmarknadssituation för ungdomar
jämfört med hela riket (15,2 procent) där arbetslösheten också minskar i något snabbare
takt (-12,3 procent).
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av den registerbaserade arbetskraften i respektive grupp
Genomsnitt under perioden november 2014 - oktober 2015, Skåne län och riket
Procent
30

Skåne län

Riket

25
20
15
10

Total och kön

Åldersgrupp

Födelselandgrupp

Eftergymnasial

Gymnasial

Högst förgymnasial

Utrikes
födda

Inrikes
födda

Äldre
55-64 år

Ungdomar
18-24 år

Män

Kvinnor

0

Totalt
16-64 år

5

Utbildningsbakgrund

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Utvecklingen varierar kraftigt mellan länets olika delar. I Skånes västra del finns en majoritet av arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn. Verksamheter som handel, hotell
och restaurang samt företagstjänster (personaluthyrning, lokalvård mm.) erbjuder många
arbeten som är mindre utbildningskrävande och anställer ett stort antal ungdomar. Detta
är anledningen till att ungdomsarbetslösheten är generellt lägre i västra och södra regionerna av Skåne än i nordöstra Skåne.
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Framför allt i glesbygdsregioner och tidigare bruksorter har det blivit svårare för ungdomar
att etablera sig på arbetsmarknaden. Industri- och byggverksamheter har bortrationaliserat många ingångsjobb, vilket inneburit att en växande del av gruppen ungdomar har
svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten har hamnat på en mycket
hög nivå i länets nordöstra del, men liksom i övriga delar av länet pekar trenden klart neråt
(se ”Bilaga 3, Kommuntabeller”).
Många av de arbetslösa ungdomarna saknar en fullgjord yrkesutbildning och har därmed
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Under tredje kvartalet 2015 hade nästan en dryg
fjärdedel (26,1 procent eller 3 100) av de arbetslösa ungdomarna i Skåne högst förgymnasial utbildning. Även ungdomar som har en avslutad gymnasieutbildning kan ha det svårt
att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett särskilt problem är arbetslösa lärlingar inom bygg
som inte kan fullfölja sin utbildning (cirka 500 arbetslösa lärlingar).
Arbetslösa födda utanför Sverige
Under de senaste fem åren har antalet arbetslösa födda utanför Sverige ökat med nästan
50 procent. Ökningen har skett oavbrutet och i stort sett i oförändrad takt. Det syns inga
tecken på att arbetslösheten bland utrikes födda har påverkats av den ökade arbetskraftsefterfrågan. Den relativa arbetslösheten uppgick till 25,1 procent i Skåne i snitt under referensperioden (riksgenomsnittet 19,7 procent). Högst var arbetslösheten i nordöstra Skåne
och lägst i sydöstra Skåne (se ”Bilaga 3, Kommuntabeller”).
Antalet utrikesfödda arbetslösa överstiger antalet inrikes födda arbetslösa sedan april 2015.
Aktuella siffror (tredje kvartal 2015) visar att nästan 67 procent av de utrikesfödda arbetslösa är födda utanför Europa. Drygt 29 procent av gruppen utomeuropeiskt födda, som är
arbetslösa, har eftergymnasiala utbildningar (högskola eller liknande). Samtidigt saknar
42 procent gymnasiekompetens och många av dessa är i behov av grundläggande utbildningsinsatser.
Drygt 8 100 arbetslösa hade erhållit uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och
gruppen ökar mycket snabbt i Skåne (32 procent under ett år). En stor del av dessa är flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Omställningen till svenska förhållanden kan vara
mycket stor framför allt för de personer som nyligen invandrat till Sverige. Arbetsförmedlingen har därför fått ett särskilt uppdrag att underlätta inträdet i arbetskraften för
nyanlända invandrare.
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Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända21 i arbetsför ålder (20-64 år) som
har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar.
Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen
liksom anhöriga till nyanlända. Den nya lagen trädde i kraft den 1 december 2010.
Arbetsförmedlingen ansvarar för att samordna etableringsinsatser för nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att erbjuda arbetsmarknadspolitiska program för att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Deltagare inom etableringsuppdraget får även insatser som inte ingår i Arbetsförmedlingens program, exempelvis SFI, samhällsorientering samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på Komvux.
Arbetslösheten är alltjämt högre bland de utrikes födda än bland de inrikes födda. De inrikes födda hade en relativt låg andel arbetslösa under referensperioden, 6,3 procent (riket
5,5 procent).
Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Efterfrågan på förgymnasialt utbildad arbetskraft har minskat drastiskt i finanskrisens
spår, men har därefter ökat igen och många nya arbeten har skapats inom tjänstesektorn
(framför allt inom branscherna detaljhandel samt hotell och restaurang). Efterfrågan har
dock inte kunnat matcha det växande utbudet av förgymnasialt utbildad arbetskraft och
arbetslösheten för dessa har ökat betydligt. Under andra halvåret 2014 noterades några
tecken till ett trendbrott, men från och med början av 2015 ökar antalet arbetslösa med
högst förgymnasial utbildning på nytt. Nästan var tredje arbetslös saknar gymnasieutbildning.
Hög arbetslöshet bland sökande med högst förgymnasial utbildning
Under perioden november 2014 - oktober 2015 låg snittarbetslösheten för arbetssökande
med högst förgymnasial utbildning på 23,8 procent i Skåne (riket 20,2 procent). Arbetslösheten varierar mellan länets regiondelar: I Skånes sydöstra del låg arbetslösheten för denna
grupp markant under riksgenomsnittet (13,8 procent). Nordvästra Skåne noterade 21,7
procent och nordöstra Skåne 24,1 procent. Klart sämst är situationen i Skånes sydvästra
del, där arbetslösheten har legat på 27,1 procent under perioden. Bland länets kommuner
sticker Malmö ut med en betydligt högre arbetslöshet (36,5 procent).

21 Till nyanlända räknar Arbetsförmedlingen personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige
(i normalfallet) inte överstigit 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd (PUT, UAT, UT, T-UT, TUAT, TUT) eller uppehållskort (PUK, UK).
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Arbetslöshet nov 2014 - okt 2015

Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft samt relativ förändring
Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, riket, Skåne län och Skånes delregioner
oktober 2015 jämfört med oktober 2014
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I Skånes samtliga regiondelar har arbetslösheten för gruppen ökat mellan november 2014
och oktober 2015, ökningstakten var relativt svag inom nordvästra Skåne (+3,6) medan
länets övriga delar noterade en snabbare försämring (sydväst +6,3, nordost +8,1 och sydost
+8,9 procent).
Anmärkningsvärt är att Skånes sydöstra del har en markant lägre arbetslöshet såväl för
gruppen med högst förgymnasial utbildning, såväl som för de övriga utbildningsgrupperna
(se ”Bilaga 3, Kommuntabeller”).
Snittarbetslösheten för personer med gymnasieutbildning låg på 9,4 procent och för personer med eftergymnasial utbildning på 6,7 procent under perioden november 2014 - oktober 2015.
Det ser ut att finnas ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och arbetslöshet. Antalet
arbetslösa med efterfrågade utbildningar och kompetenser har minskat i snabb takt under
perioden. För att få ett varaktigt arbete i dag kräver arbetsgivarna nästan alltid fullständig
gymnasieutbildning.
Endast för en liten del av de lediga jobben är utbildningskraven lägre. Också för dessa jobb
krävs ofta en fullföljd gymnasieutbildning, även om jobbet i sig egentligen inte kräver detta.
Arbetslösa som saknar gymnasieutbildning har därför betydligt svårare än andra att få ett
arbete.
Det har också blivit allt viktigare med vidareutbildning under arbetslivet. En förutsättning
för detta är en god grundutbildning i form av en fullgjord gymnasieutbildning. På en arbetsmarknad där allt högre krav ställs, och en färdig gymnasieutbildning i princip är ett
grundkrav, riskerar de med kortare utbildning att bli kvar i arbetslöshet.
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Högre andel förgymnasialt utbildade – men också högre andel högskoleutbildade
bland utrikesfödda arbetslösa
Arbetslösa som har högst förgymnasial utbildning utgjorde 29,5 procent av samtliga arbetslösa tredje kvartalet 2015. För fem år sedan var andelen 26,4 procent. Andelen arbetslösa som saknar gymnasieutbildning väntas stiga under prognosperioden.
Majoriteten av de inrikesfödda arbetslösa hade en gymnasial utbildning, medan de flesta
utrikesfödda hade enbart förgymnasial utbildning. Gruppen nyanlända bland utrikesfödda hade den högsta andelen (42 procent). Samtidigt hade denna grupp den högsta andelen personer med eftergymnasial – dvs. akademisk – utbildning (drygt 34 procent).
Sett till utbildningsnivå har befolkningen födda utanför Europa med lång eftergymnasial
utbildning ökat mest under de senaste åren.
Inskrivna arbetslösa efter födelseregion resp. status, Skåne län
Fördelat efter utbildningsnivå
kvartal 3 2015
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Det bör påpekas att det är Arbetsförmedlingen som kartlägger de arbetssökande vid inskrivningen och därmed noteras även utbildningsnivå och -inriktning22. Uppgifter om arbetssökande med en kortare vistelsetid i Sverige är relativt osäkra eftersom många arbetssökande saknar utbildningsdokument.

Antalet arbetslösa i utsatt ställning ligger kvar på hög nivå
Det sker ständigt ett flöde mellan arbetslöshet och arbete – även under de senaste åren då
ökningen av antalet arbetslösa på arbetsmarknaden varit omfattande. Oavsett konjunkturläget är det generellt arbetslösa med kortare inskrivningstider som har det lättast att få
arbete.
Längre tider utan arbete försvårar möjligheterna att komma till ett varaktigt arbete, allteftersom den som är arbetslös går miste om kompetensutveckling, förlorar viktiga nätverk
och därmed försämrar sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.
Antalet arbetssökande som varit utan arbete i mindre än 6 månader följer konjunkturförloppet ganska väl. Konjunkturnedgången under 2008 och 2009 innebar en kraftig ökning
av gruppen. Den därpå följande återhämtningen samt återkommande försvagning av
22 SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik innehåller också uppgifter om utbildningsnivå och

–inriktning. Uppgifter baseras på en samkörning av olika register – även från andra myndigheter t.ex.
Universitetskanslersämbetet UKÄ. Dessa uppgifter är av högre kvalité, men de är inte aktuella och
uppgifterna saknas för var femte utomnordisk invandrare.
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svensk ekonomi avspeglas i gruppens utveckling. Även den aktuella förbättringsfasen är
synlig: I takt med att efterfrågan ökar minskar gruppens storlek.
En stor del av de inskrivna arbetslösa har varit arbetslösa en längre tid än 6 månader. Andelen har vuxit successivt och utgjorde 60 procent tredje kvartalet 2015. Även grupperna
med längre inskrivningstider följde konjunkturnedgången med en viss tidsfördröjning.
Men de senaste årens förbättringar på arbetsmarknaden påverkar knappast gruppernas utveckling. Tvärtom har antalet arbetslösa med längre inskrivningstider ökat.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Skåne, januari 2006 – oktober 2015
Antal

Upp tom 6 mån
12 mån – 24 mån

6 mån – 12 mån
Mer än 24 mån
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper av arbetssökande som har särskilt svårt
att få ett arbete och därmed riskerar längre tider i arbetslöshet. Till gruppen med en utsatt
ställning på arbetsmarknaden räknas:





personer födda utanför Europa
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
personer mellan 55 och 64 år
personer med högst förgymnasial utbildning

Diagrammet nedan visar antalet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd
uppdelat på grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden och övriga inskrivna
arbetslösa under 2005–2015.
Antalet arbetslösa i grupper med utsatt ställning har vuxit kraftigt med en klart uppåtgående trend och utgör sedan 2007 en klar majoritet av de arbetssökande. En orsak är det
stora inflödet till gruppen genom flyktinginvandring och invandring av deras anhöriga. Vidare avslutar ett stort antal ungdomar gymnasiet utan fullständiga betyg varje år, vilket
också innebär ett tillskott till gruppen förgymnasialt utbildade. Ytterligare en orsak är de
rationaliseringar som gjorts inom flera sektorer på arbetsmarknaden och som lett till att
utbudet av arbeten med lägre krav på utbildning inte ökar i paritet med det ökande sökandetrycket.
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Gruppen övriga inskrivna arbetslösa består till största delen av svenskfödda personer med
minst gymnasial utbildning, en grupp med hög sysselsättningsgrad som hävdar sig bra på
arbetsmarknaden. Efter en minskningsperiod – till följd av den temporära återhämtningen
under 2010 och 2011 – har antalet övriga inskrivna arbetslösa stannat kvar på en mer eller
mindre oförändrad nivå fram till tredje kvartalet 2013. Sedan dess har trenden vänt neråt
och utvecklingen har förstärkts successivt.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden
och övriga inskrivna arbetslösa,
Skåne län, januari 2004 – oktober 2015
Antal
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

I motsats till gruppen övriga inskrivna arbetslösa påverkas gruppen med en svag ställning
på arbetsmarknaden betydligt mindre av konjunkturella förändringar. I Skåne uppgick de
arbetslösa i de utsatta grupperna under tredje kvartalet 2015 till knappt 37 300 personer
eller knappt 66 procent av den totala gruppen arbetslösa. Ett år tidigare var andelen
62 procent. Under det aktuella konjunkturläget gynnas framför allt arbetslösa som har en
stark ställning på arbetsmarknaden av den ökade arbetskraftsefterfrågan. Detta innebär att
gapet mellan de båda grupperna kommer att öka fram till fram till prognoshorisonten i
slutet av 2016.
Följande diagram beskriver arbetslöshetsutvecklingen bland de enskilda grupper som har
en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Fram till årsskiftet 2013/2014 har de utsatta grupperna helt och hållet stått för arbetslöshetens ökning. Under 2014 fanns tecken på en trendvändning för arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, funktionsnedsatta och äldre
(55-64 år). Gruppen utomeuropeiskt födda fortsatte att öka i oförminskad takt.
Aktuella arbetsmarknadsdata pekar dock på att denna trendförbättring bara var kortvarig
och under första kvartalet 2015 ökade antalet arbetslösa åter bland nästan samtliga utsatta
grupper (med undantag för personer med funktionsnedsättning). Anledning till trendbrottet är den ökade invandringen av flyktingar och deras anhöriga som relativt snabbt kommer
in på den svenska arbetsmarknaden.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Skåne län, januari 2004 – oktober 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper
Högst förgymnasial utbildning
Utomeuropeiskt födda

Personer med funktionsnedsättning
55-64 år
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0
Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Efterfrågan på arbetskraft har varit stark i Skåne under de senaste åren. Redan 2010 – två
år efter finanskrisens utbrott – hade antalet sysselsatta passerat den topp som noterades
före finanskrisen. Sedan dess har sysselsättningstrenden stadigt pekat uppåt. Arbetsförmedlingens prognosundersökning förutser en fortsatt ökning för 2015 och 2016. Nu som
förr, befinner sig att Skåne bland de länen som visar den starkaste jobbtillväxten i hela
landet.
Lågproduktiva jobb har försvunnit i industrin
Skånes näringsliv har varit och är fortfarande under strukturomvandling. Produktiviteten
har ökat. Samtidigt har ”ingångsjobben” försvunnit inom industrin och även inom den
tjänstesektor som har anknytning till industrin. Lågproduktiva jobb har bortrationaliserats
under den senaste lågkonjunkturen och dessa jobb har inte återskapats under följande återhämtningsperiod. Detta är också en anledning till att arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten är högre i Skånes industrityngda delar än i Skåne för övrigt.
Många nya jobb inom tjänstesektorn
De lågavlönade jobben inom industriarbete har blivit färre. Men i gengäld har det skapats
betydligt fler jobb inom personliga tjänster, vård, hotell och restaurang och detaljhandel.
Utvecklingen varierar kraftigt mellan länets olika delar. I Skånes sydvästra del finns en majoritet av arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn och här har tillväxten varit störst.
Verksamheterna erbjuder ofta lågavlönade ingångsjobb och anställer förhållandevis många
ungdomar. Kortvariga anställningar eller visstidsanställningar är relativt vanliga. För en
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del av jobben är utbildningskraven lägre, men för att komma ifråga för dessa jobb krävs
ofta en fullföljd gymnasieutbildning. Även om arbetsuppgifterna i sig inte kräver detta.
Brist på många yrken
Trots hög arbetslöshet har antalet bristyrken blivit större. Framför allt små och medelstora
företag inom byggverksamhet, IT och teknik samt inom industrin har ett stort behov av
yrkeskompetent arbetskraft för att kunna konkurrera på marknaden. Inom yrken som i
första hand finns inom offentlig tjänstesektor varierar rekryteringssituationen väsentligt
beroende på utbildningsnivå. Inom ett antal yrken på högskolenivå råder stor brist på utbildad arbetskraft, medan det bedöms råda tydliga överskott på arbetskraft inom flera yrken med kortare utbildning. Flertalet av bristyrkena kräver en eftergymnasial eller gymnasial utbildning och ställer dessutom höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet, något som många arbetslösa saknar.
Prognosundersökningen förutser en växande efterfrågan inom nästan hela näringslivet,
vad gäller arbeten som kräver längre utbildning i kombination med yrkeskompetens. Även
de offentliga tjänsterna signalerar stora rekryteringsbehov – inte minst på grund av den
rådande flyktingsituationen. Ökande personalbehov leder till att de aktuella rekryteringsproblemen på länets arbetsmarknad kommer att bestå under det kommande året.
Bristsituationen försvåras av att många yrken är påtagligt könssegregerade, såsom undersköterskor, företagssäljare, grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger samt lastbilsförare. Den rådande bristsituationen på arbetsmarknaden hade definitivt varit lindrigare om fler män hade valt att satsa på vård- eller pedagogiska yrken och fler kvinnor hade
arbetat inom yrkesområdena bygg, industri samt tekniskt- och tillverkningsarbete.
Hög arbetslöshet
Arbetslöshetens utveckling följer inte med den växande efterfrågan. Arbetslösheten har
fördubblats sedan finanskrisen 2008 och arbetslösheten befinner sig på en betydligt högre
nivå i Skåne nu än under 2009 – krisens värsta år.
Arbetslöshetens struktur år 2015 skiljer sig kraftigt åt jämfört med motsvarande konjunkturlägen tidigare. Det finns en stor tillgång på arbetslösa med kort utbildning eller yrkeskompetenser, vilka endast efterfrågas i liten grad. Samtidigt minskar antalet arbetslösa
med efterfrågade utbildningar och kompetenser i snabb takt.
De flesta nya jobben uppstår inom yrken, där det krävs gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det skapas även många jobb med förhållandevis låga löner och låga krav på utbildning, men antalet är inte i paritet med sökandetrycket.
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska
Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt – dock från en mycket hög nivå. Ungdomar har en
lösare anknytning till arbetsmarknaden och det är vanligt med visstidsanställningar bland
ungdomar. För de flesta ungdomar är dock vägen till arbete relativt problemfri.
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Situationen för arbetslösa ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning är och
förblir mycket kärv och gruppen har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Däribland
finns unga med funktionsnedsättning samt unga med utländsk bakgrund.
Ett särskilt problem är ungdomar som gått yrkesförberedande program på gymnasiet, men
inte fått anställning som lärlingar och därför inte kunnat fullfölja sin utbildning och därmed riskerar att bli arbetslösa.
Många arbetslösa saknar gymnasieutbildning
Arbetslösa som har högst förgymnasial utbildning utgjorde knappt 30 procent av samtliga
arbetslösa tredje kvartalet 2015. För fem år sedan var det drygt 26 procent. Hälften av gruppen som saknar gymnasieutbildning var födda utanför Europa. Andelen arbetslösa som
saknar gymnasieutbildning väntas stiga under prognosperioden.
För arbetslösa med högst förgymnasial utbildning finns det för närvarande inga verkningsfulla verktyg inom arbetsmarknadspolitiken som kan ge en långsiktig lösning på arbetsmarknadssituationen. Arbetsmarknadspolitiken behöver draghjälp från andra politikområden, inte minst från utbildningspolitiken. Det gäller i synnerhet för inskrivna arbetslösa
med kort utbildning. För denna grupp behövs nya vägar mot ett arbete via det reguljära
utbildningsväsendet – i form av både grund- och yrkesutbildningar. Alternativet för dessa
personer är i de allra flesta fall en fortsatt rundgång inom arbetsförmedlingssystemet.
Ökat antal arbetssökande födda utanför Europa
Sverige och framför allt Skåne har berörts av den stora flyktingvåg som svept över Europa
under årets höstmånader. Det kommer att dröja några månader innan gruppen nyanlända
flyktingar kan skriva in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Flyktinginvandringen
innebär nya utmaningar för länets arbetsmarknad som redan i dagens läge kännetecknas
av stora obalanser.
Arbetsförmedlingen tar hand om olika grupper av utrikes födda – däribland nyanlända
flyktingar och deras anhöriga via etableringsuppdraget. Erfarenheter visar att utrikes födda
som skaffat sig en gymnasieutbildning eller en längre utbildning snabbare kommer ut på
arbetsmarknaden. Det är dock inte alltid fråga om arbeten som motsvarar deras utbildningsbakgrund.
Däremot fungerar integrationen av korttidsutbildade undermåligt. Det saknas meningsfulla verktyg i integrationsprocessen, inte minst i form av grundläggande utbildning och
yrkesutbildning. Bristen på effektiva utbildningsvägar leder till att en stor del av gruppen
som saknar grundläggande utbildning står utanför arbetsmarknaden, även om de vistats i
landet under lång tid.
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Viktiga utmaningar inför kommande år
Utvecklingstrenden pekar på en fortsatt polarisering på arbetsmarknaden: Arbetslösheten
blir hög eller ökar faktiskt bland de korttidsutbildade och bland utrikesfödda, medan arbetslösa med efterfrågade utbildningar och kompetenser absorberas av arbetsmarknaden.
Det finns en överhängande risk att bristsituationen inom många yrkesområden förvärras
och att sysselsättningstillväxten bromsas upp. Skånes stora utmaning blir att lösa kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, vilket kräver ett brett och utvecklat samarbete
mellan kommunala arbetsmarknadsinsatser, utbildningar, omställningsorganisationer,
näringsliv, socialtjänst och Arbetsförmedlingen.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central
nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och
påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.
Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.
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Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen23 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är
stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 1 230
arbetsställen inom det privata näringslivet i Skåne län och svarsfrekvensen blev 72 procent.
Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen ingick 270 offentliga arbetsgivare i urvalet i Skåne län och svarsfrekvensen uppgick till 74 procent.

23

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge 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 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett
mycket svagare förväntningsläge än normalt.
Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.
Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar är inte den officiella
arbetslösheten utan den redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).
2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen)
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen)
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3: Kommuntabeller
Arbetslöshetens sammansättning
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Inskrivna arbetslösa efter kön, Skåne
Genomsnitt under tolvmånadersperioden 2014-11 - 2015-10
Samtliga
Kvinnor
Antal
Andel
Antal
1214
Svalöv
523
8,1%
223
1257
Örkelljunga
391
8,8%
187
1260
Bjuv
678
9,8%
335
1275
Perstorp
403
12,5%
171
1276
Klippan
655
8,5%
292
1277
Åstorp
772
11,0%
384
1278
Båstad
421
6,6%
194
1282
Landskrona
3 019
15,2%
1 361
1283
Helsingborg
6 846
10,7%
3 071
1284
Höganäs
644
5,7%
320
1292
Ängelholm
1 417
7,2%
689
Nordvästra Skåne
15 768
10,1%
7 227
1256
Östra Göinge
777
12,0%
319
1266
Hörby
485
6,6%
223
1272
Bromölla
618
10,6%
287
1273
Osby
496
8,5%
215
1290
Kristianstad
4 348
11,2%
1 924
1293
Hässleholm
2 558
10,7%
1 148
Nordöstra Skåne
9 283
10,5%
4 115
1230
Staffanstorp
540
5,0%
247
1231
Burlöv
875
11,1%
366
1233
Vellinge
688
4,5%
316
1261
Kävlinge
763
5,2%
344
1262
Lomma
341
3,3%
151
1263
Svedala
550
5,5%
262
1267
Höör
449
6,0%
213
1280
Malmö
22 158
14,9%
9 566
1281
Lund
3 068
5,9%
1 388
1285
Eslöv
1 269
8,1%
583
1287
Trelleborg
1 749
8,5%
771
Sydvästra Skåne
32 450
10,4%
14 206
1264
Skurup
553
7,7%
267
1265
Sjöbo
510
5,7%
224
1270
Tomelilla
561
9,1%
291
1286
Ystad
818
6,0%
376
1291
Simrishamn
606
7,4%
279
Sydöstra Skåne
3 048
6,9%
1 437
Skåne län
60 548
10,0%
26 985
Riket
371 237
7,8%
165 715
Andel = l procent av den registerbaserade arbetskraften
Källa: Arbetsförmedlingen
Region

Andel
7,4%
9,0%
10,3%
11,8%
8,2%
11,6%
6,3%
14,3%
9,9%
5,7%
7,2%
9,6%
10,6%
6,4%
10,3%
7,9%
10,2%
10,0%
9,7%
4,6%
10,0%
4,1%
4,8%
2,9%
5,3%
5,7%
13,2%
5,4%
7,7%
7,7%
9,3%
7,6%
5,3%
9,9%
5,5%
7,0%
6,7%
9,2%
7,2%

Män
Antal
300
204
342
232
363
387
227
1 658
3 775
325
728
8 541
459
262
332
281
2 424
1 410
5 168
293
509
373
419
190
288
236
12 592
1 680
686
978
18 244
286
286
270
441
327
1 611
33 564
205 522

Andel
8,8%
8,7%
9,4%
13,1%
8,8%
10,5%
6,9%
16,0%
11,5%
5,7%
7,3%
10,5%
13,1%
6,9%
10,9%
9,0%
12,1%
11,3%
11,2%
5,3%
12,2%
4,9%
5,6%
3,7%
5,7%
6,3%
16,5%
6,3%
8,4%
9,3%
11,4%
7,8%
6,0%
8,4%
6,4%
7,8%
7,1%
10,8%
8,3%
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Inskrivna arbetslösa 18-24 år och 55-64 år, Skåne
Genomsnitt under tolvmånadersperioden 2014-11 - 2015-10
Samtliga
Kvinnor
Antal
Andel
Antal
1214
Svalöv
523
8,1%
223
1257
Örkelljunga
391
8,8%
187
1260
Bjuv
678
9,8%
335
1275
Perstorp
403
12,5%
171
1276
Klippan
655
8,5%
292
1277
Åstorp
772
11,0%
384
1278
Båstad
421
6,6%
194
1282
Landskrona
3 019
15,2%
1 361
1283
Helsingborg
6 846
10,7%
3 071
1284
Höganäs
644
5,7%
320
1292
Ängelholm
1 417
7,2%
689
Nordvästra Skåne
15 768
10,1%
7 227
1256
Östra Göinge
777
12,0%
319
1266
Hörby
485
6,6%
223
1272
Bromölla
618
10,6%
287
1273
Osby
496
8,5%
215
1290
Kristianstad
4 348
11,2%
1 924
1293
Hässleholm
2 558
10,7%
1 148
Nordöstra Skåne
9 283
10,5%
4 115
1230
Staffanstorp
540
5,0%
247
1231
Burlöv
875
11,1%
366
1233
Vellinge
688
4,5%
316
1261
Kävlinge
763
5,2%
344
1262
Lomma
341
3,3%
151
1263
Svedala
550
5,5%
262
1267
Höör
449
6,0%
213
1280
Malmö
22 158
14,9%
9 566
1281
Lund
3 068
5,9%
1 388
1285
Eslöv
1 269
8,1%
583
1287
Trelleborg
1 749
8,5%
771
Sydvästra Skåne
32 450
10,4%
14 206
1264
Skurup
553
7,7%
267
1265
Sjöbo
510
5,7%
224
1270
Tomelilla
561
9,1%
291
1286
Ystad
818
6,0%
376
1291
Simrishamn
606
7,4%
279
Sydöstra Skåne
3 048
6,9%
1 437
Skåne län
60 548
10,0%
26 985
Riket
371 237
7,8%
165 715
Andel = l procent av den registerbaserade arbetskraften
Region

Källa: Arbetsförmedlingen

Andel
7,4%
9,0%
10,3%
11,8%
8,2%
11,6%
6,3%
14,3%
9,9%
5,7%
7,2%
9,6%
10,6%
6,4%
10,3%
7,9%
10,2%
10,0%
9,7%
4,6%
10,0%
4,1%
4,8%
2,9%
5,3%
5,7%
13,2%
5,4%
7,7%
7,7%
9,3%
7,6%
5,3%
9,9%
5,5%
7,0%
6,7%
9,2%
7,2%

Män
Antal
300
204
342
232
363
387
227
1 658
3 775
325
728
8 541
459
262
332
281
2 424
1 410
5 168
293
509
373
419
190
288
236
12 592
1 680
686
978
18 244
286
286
270
441
327
1 611
33 564
205 522

Andel
8,8%
8,7%
9,4%
13,1%
8,8%
10,5%
6,9%
16,0%
11,5%
5,7%
7,3%
10,5%
13,1%
6,9%
10,9%
9,0%
12,1%
11,3%
11,2%
5,3%
12,2%
4,9%
5,6%
3,7%
5,7%
6,3%
16,5%
6,3%
8,4%
9,3%
11,4%
7,8%
6,0%
8,4%
6,4%
7,8%
7,1%
10,8%
8,3%
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Inskrivna arbetslösa, födda i Sverige / utanför Sverige, Skåne
Genomsnitt under tolvmånadersperioden 2014-11 - 2015-10

Födda i Sverige
Födda utanför Sverige
Antal
Andel
Antal
Andel
1214
Svalöv
333
5,9%
196
23,2%
1257
Örkelljunga
262
6,8%
131
22,5%
1260
Bjuv
419
7,4%
275
21,5%
1275
Perstorp
192
7,6%
220
32,6%
1276
Klippan
461
6,9%
194
19,2%
1277
Åstorp
419
7,7%
376
24,0%
1278
Båstad
306
5,4%
130
18,2%
1282
Landskrona
1 366
9,4%
1 657
31,1%
1283
Helsingborg
3 416
6,9%
3 421
24,3%
1284
Höganäs
485
4,9%
169
12,8%
1292
Ängelholm
1 007
5,8%
432
19,6%
Nordvästra Skåne
8 665
6,8%
7 200
24,3%
1256
Östra Göinge
460
7,9%
326
43,9%
1266
Hörby
335
5,1%
152
19,3%
1272
Bromölla
438
8,5%
178
25,6%
1273
Osby
317
6,1%
189
26,4%
1290
Kristianstad
2 144
6,6%
2 154
33,2%
1293
Hässleholm
1 652
8,0%
919
27,9%
Nordöstra Skåne
5 346
7,1%
3 917
30,8%
1230
Staffanstorp
416
4,3%
142
11,1%
1231
Burlöv
422
8,0%
443
17,5%
1233
Vellinge
633
4,4%
87
8,7%
1261
Kävlinge
622
4,6%
152
12,1%
1262
Lomma
289
3,1%
67
8,6%
1263
Svedala
441
4,8%
101
11,4%
1267
Höör
354
5,3%
112
14,3%
1280
Malmö
8 544
8,6%
13 294
28,2%
1281
Lund
1 706
4,0%
1 364
14,1%
1285
Eslöv
792
6,0%
466
18,7%
1287
Trelleborg
1 187
6,8%
623
19,6%
Sydvästra Skåne
15 405
6,4%
16 851
23,7%
1264
Skurup
451
6,9%
116
16,3%
1265
Sjöbo
412
5,0%
120
17,0%
1270
Tomelilla
415
7,4%
149
24,5%
1286
Ystad
637
5,1%
190
16,0%
1291
Simrishamn
390
5,2%
202
25,9%
Sydöstra Skåne
2 305
5,7%
777
19,4%
Skåne län
31 720
6,6%
28 745
24,5%
RIKET
216 173
5,5%
162 914
20,2%
Andel = l procent av den registerbaserade arbetskraften
Källa: Arbetsförmedlingen
Region
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Inskrivna arbetslösa efter utbildningsnivå, Skåne
Genomsnitt under tolvmånadersperioden 2014-11 - 2015-10

Grundskolenivå
Gymnasienivå
Antal
Andel
Antal
Andel
1214
Svalöv
164
17,5%
258
7,2%
1257
Örkelljunga
132
15,5%
186
7,2%
1260
Bjuv
224
15,9%
339
8,2%
1275
Perstorp
151
23,7%
175
9,4%
1276
Klippan
185
15,4%
349
7,5%
1277
Åstorp
237
18,9%
419
10,0%
1278
Båstad
101
11,5%
204
6,1%
1282
Landskrona
979
31,6%
1 453
13,6%
1283
Helsingborg
2 020
25,3%
2 959
9,7%
1284
Höganäs
125
11,6%
311
5,6%
1292
Ängelholm
372
16,3%
760
7,3%
Nordvästra Skåne 4 691
21,7%
7 411
9,1%
1256
Östra Göinge
296
23,7%
329
8,8%
1266
Hörby
169
14,2%
218
5,3%
1272
Bromölla
217
21,7%
294
8,6%
1273
Osby
164
16,2%
245
7,2%
1290
Kristianstad
1 504
28,9%
1 953
10,0%
1293
Hässleholm
893
23,7%
1 222
9,5%
Nordöstra Skåne 3 242
24,1%
4 261
9,0%
1230
Staffanstorp
103
10,4%
283
5,6%
1231
Burlöv
283
22,6%
409
10,5%
1233
Vellinge
81
7,2%
347
5,0%
1261
Kävlinge
175
11,9%
373
5,3%
1262
Lomma
57
9,9%
139
4,1%
1263
Svedala
122
10,1%
305
5,6%
1267
Höör
138
14,9%
226
6,1%
1280
Malmö
6 669
37,2%
8 833
14,8%
1281
Lund
517
18,3%
988
6,7%
1285
Eslöv
421
18,5%
579
7,1%
1287
Trelleborg
468
16,8%
909
7,8%
Sydvästra Skåne 9 034
27,1%
13 390
10,3%
1264
Skurup
163
15,2%
288
7,1%
1265
Sjöbo
148
10,2%
258
5,0%
1270
Tomelilla
187
16,9%
274
7,6%
1286
Ystad
196
13,0%
434
5,8%
1291
Simrishamn
200
14,9%
261
6,1%
Sydöstra Skåne
894
13,8%
1 515
6,2%
Skåne län
17 861
23,8%
26 577
9,4%
Riket
115 353
20,2%
162 041
7,0%
Andel = l procent av den registerbaserade arbetskraften
Region

Källa: Arbetsförmedlingen

Eftergymnasial nivå
Antal
Andel
101
5,5%
73
7,4%
114
8,6%
76
10,9%
121
6,8%
116
7,6%
116
5,4%
587
9,9%
1 867
7,5%
209
4,5%
286
4,2%
3 666
7,0%
152
10,6%
98
4,9%
108
7,9%
88
6,2%
891
6,4%
444
6,2%
1 780
6,5%
154
3,3%
183
7,1%
260
3,6%
215
3,6%
146
2,4%
124
3,7%
85
3,0%
6 657
9,7%
1 563
4,5%
268
5,3%
372
6,2%
10 027
6,8%
102
5,2%
104
4,5%
101
6,9%
188
4,0%
144
5,6%
639
4,9%
16 111
6,7%
93 843
5,0%
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Inskrivna arbetslösa som har en arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning, Skåne
Genomsnitt under tolvmånadersperioden 2014-11 - 2015-10
Med funktionshinder
Region
Antal
Andel
1214
Svalöv
100
19,1%
1257
Örkelljunga
87
22,3%
1260
Bjuv
138
20,3%
1275
Perstorp
61
15,2%
1276
Klippan
155
23,6%
1277
Åstorp
176
22,8%
1278
Båstad
96
22,7%
1282
Landskrona
578
19,1%
1283
Helsingborg
1 316
19,2%
1284
Höganäs
136
21,2%
1292
Ängelholm
319
22,5%
Nordvästra Skåne
3 161
20,0%
1256
Östra Göinge
161
20,7%
1266
Hörby
125
25,9%
1272
Bromölla
142
23,0%
1273
Osby
121
24,3%
1290
Kristianstad
640
14,7%
1293
Hässleholm
608
23,8%
Nordöstra Skåne
1 797
19,4%
1230
Staffanstorp
125
23,2%
1231
Burlöv
186
21,3%
1233
Vellinge
98
14,3%
1261
Kävlinge
183
24,0%
1262
Lomma
68
19,8%
1263
Svedala
130
23,6%
1267
Höör
131
29,2%
1280
Malmö
3 667
16,6%
1281
Lund
558
18,2%
1285
Eslöv
269
21,2%
1287
Trelleborg
340
19,5%
Sydvästra Skåne
5 756
17,7%
1264
Skurup
159
28,8%
1265
Sjöbo
107
21,0%
1270
Tomelilla
180
32,1%
1286
Ystad
184
22,5%
1291
Simrishamn
131
21,6%
Sydöstra Skåne
762
25,0%
Skåne län
11 476
19,0%
Riket
73 415
19,8%
Andel = l procent av samtliga arbetslösa
Källa: Arbetsförmedlingen

Omslagsbild: Johnér bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Skåne län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Thomas Behrens, 010-486 11 20 och
Anna Hansen, 010-488 55 90.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2016.

11 3 9 9 St o ck h o lm
Te l e f o n 0 7 71– 6 0 0 0 0 0
w w w. ar b e t s f o r m e dl inge n. s e

