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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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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.
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