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Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020

Förord
Det är fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten
stabiliserades under hösten och arbetsmarknaden började komma igång. Nu har den
ökade smittspridningen med nya restriktioner som följd återigen dämpat den
ekonomiska aktiviteten, vilket bedöms påverka arbetslöshetens utveckling framöver.
Osäkerheten är dock stor och innebär att det i nuläget är svårt att göra prognoser. Det
som presenteras i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020 är Arbetsförmedlingens
huvudscenario kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022.
Solna 10 december 2020

Annika Sundén
Analysdirektör
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Sammanfattning
Ökad smittspridning dämpar den ekonomiska aktiviteten
Den ökade smittspridningen har dämpat återhämtningen som inleddes efter andra
kvartalet 2020. Restriktioner och förändrat beteende hos befolkningen bedöms
hämma den ekonomiska aktiviteten under slutet av 2020 och under 2021. Effekterna
i ekonomin och på arbetsmarknaden bedöms dock inte bli lika kraftiga som under
våren, vilket beror på att krisen nu koncentreras till vissa näringsgrenar. Det är
framför allt kontaktnära branscher i delar av den privata tjänstesektorn som
påverkas. Industrin, som står för en betydande andel av svensk BNP, fortsätter
uppvisa positiv framtidstro trots ökad smittspridning och fler restriktioner.

Antalet sysselsatta minskar under 2020 och 2021
Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad
väntas antalet sysselsatta att minska fram till andra halvåret 2021 för att sedan sakta
börja vända uppåt. I det inledande skedet när den ekonomiska aktiviteten ökar
kommer först anställda som beviljats korttidsarbete att gå upp i arbetstid. Det är först
senare i återhämtningsfasen som företagen nyrekryterar personal. För helåren 2020
och 2021 bedöms antalet sysselsatta att minska med 1,6 respektive 0,5 procent, för
att sedan öka med 1,3 procent under 2022. Sysselsättningsgraden sjunker i och med
det från 68,3 procent 2019 till 67,0 procent 2022.

Arbetslösheten ökar återigen under första halvåret 2021
Trots den pågående krisen och den dämpade ekonomiska aktiviteten väntas arbetskraftsdeltagandet upprätthållas under prognosåren som en följd av en växande
befolkning. Fler i befolkningen har dock påbörjat studier, vilket bedöms hålla tillbaka
arbetskraftsdeltagandet under prognosperioden.
Antalet inskrivna arbetslösa har ökat i hög takt och på bred front i spåren av
pandemin – för både män och kvinnor, bland olika åldersgrupper, för inrikes och
utrikes födda samt för olika utbildningsnivåer. De stödåtgärder som regeringen har
vidtagit bedöms dock ha dämpat ökningen av antalet inskrivna arbetslösa.
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms öka igen under första
halvåret 2021, för att därefter minska när restriktioner kan lättas och aktiviteten i
ekonomin ökar. För helåret 2020 beräknas antalet inskrivna arbetslösa i Arbetsförmedlingens huvudscenario till i genomsnitt 437 000 personer. För 2021 och 2022 är
motsvarande bedömningar 476 000 respektive 447 000 personer. Bedömningarna
motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,5 procent för helåret 2020. För 2021 och 2022 är
motsvarande nivåer 9,1 respektive 8,6 procent. Återhämtningen kommer därmed att
ta tid och effekterna av pandemin blir tydliga på arbetsmarknaden under hela
prognosperioden. Jämfört med Arbetsförmedlingens tidigare bedömningar är dock
arbetslöshetsnivån lägre och förloppet mer utdraget.
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Stora utmaningar på arbetsmarknaden
Ett stort antal arbetslösa är en stor utmaning för hela samhället. Arbetsförmedlingen
lyfter fram fyra utmaningar på arbetsmarknaden fram till och med 2022:
•
•
•
•

Ökad konkurrens om jobben medför svårare situation för fler
Risk för ökad obalans på arbetsmarknaden
Över 100 000 personer riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet
Ändrade förutsättningar att genomföra arbetsmarknadspolitiken

Fler får en svårare situation när konkurrensen om jobben ökar
De som blev arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskade under krisens
inledande skede var främst personer med tillfälliga anställningar och nya personer på
arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes födda. Situationen har försvårats
ytterligare för dessa personer då krisen har drabbat näringsgrenar där tillfälliga
anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Unga och utrikes födda
är överrepresenterade både i dessa branscher och bland dem med tillfälliga anställningar.
Att det nu finns ett stort antal inskrivna arbetslösa innebär att konkurrensen om
jobben ökar. Situationen har därför även blivit svårare för personer som redan var
arbetslösa innan krisen. Trots ett fortsatt svårt läge har arbetsmarknaden sakta börjat
att komma igång under hösten, och fler arbetslösa har lämnat Arbetsförmedlingen
för arbete och utbildning. Det är dock tydligt att de som får jobb i huvudsak är
personer som varit arbetslösa under kortare tider och som nästan uteslutande har
minst en gymnasieutbildning. En fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt
viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden.

Överhängande risk för ökad obalans på arbetsmarknaden
Krisen har bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har
påskyndats. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden innebär att digitalisering
och automatisering blir en viktigare del av arbetet framöver, vilket ställer nya och
högre krav på arbetskraftens kompetenser.
Redan före krisen fanns det många inskrivna arbetslösa som inte fått arbete trots
flera år med stark efterfrågan på arbetskraft eftersom de saknat efterfrågade
kompetenser. Strukturomvandlingen riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden
ytterligare då fler personer saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar.
Samtidigt riskerar de som redan var arbetslösa innan krisen att få en ännu svagare
konkurrenskraft på arbetsmarknaden, särskilt gäller detta arbetslösa med kort
utbildning. Strukturarbetslösheten riskerar därför att stiga i spåren av pandemin och
kan medföra att den totala arbetslösheten permanentas på en högre nivå. För att
möta strukturomvandlingen och obalanserna på arbetsmarknaden behövs fler
möjligheter för kompetensutveckling, utbildning och omställning.
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Över 100 000 riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet
Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i
mer än tolv månader till följd av en dämpad jobbtillväxt, färre subventionerade
anställningar och en ökad strukturomvandling på arbetsmarknaden. Pandemin har
förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk att antalet
långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka framöver.
Inte minst mot bakgrunden att över 100 000 inskrivna arbetslösa, i slutet av
november, hade varit utan arbete i sex till tolv månader. Det är därför viktigt med
tidiga insatser för att undvika att fler hamnar i långtidsarbetslöshet.
Även för de långtidsarbetslösa har situationen blivit svårare som en följd av
pandemin. Många nya arbetslösa har minst gymnasial utbildning, färsk
arbetslivserfarenhet och därmed en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsläget försvåras därför för långtidsarbetslösa genom ökad konkurrens
om jobben. Längre tider av arbetslöshet i sig försvårar också möjligheterna att
komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt riskerar strukturomvandlingen att
försvaga de långtidsarbetslösas ställning ytterligare genom att förstärka obalanserna
mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de arbetslösas kompetenser.

Ändrade förutsättningar att genomföra arbetsmarknadspolitiken
Det stora antalet inskrivna arbetslösa är en stor utmaning för hela samhället. Med
krisens längd ökar risken att de nya arbetslösa tappar kontakten med
arbetsmarknaden och hamnar i långtidsarbetslöshet eller lämnar arbetskraften.
Arbetsförmedlingen framhåller därför vikten av kompetensutveckling och att vara
aktiv och söka de jobb som finns. En stor andel av de som blivit arbetslösa under den
pågående krisen kan i högre grad än tidigare vara i behov av någon form av tidig
stöd- och matchningstjänst eller av arbetsmarknadsutbildningar. Detta för att
undvika att den här gruppen hamnar längre från arbetsmarknaden och att
arbetslösheten permanentas på en högre nivå. Arbetsförmedlingen prioriterar att så
snabbt som möjligt kunna möta det ökande behovet genom anvisningar till dessa
tjänster hos externa leverantörer. Utbildning är också en viktig möjlighet till
omställning för att kunna möta arbetsgivarnas behov, det gäller både
arbetsmarknadsutbildningar och reguljär utbildning.
Fler arbetssökande behöver vägledas till det reguljära utbildningssystemet för att
stärka sin formella kompetens. För detta är samverkan och samarbete mellan olika
politikområden såsom arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken
avgörande. Även samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna blir
avgörande när det gäller utbildningsinsatser.
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Under 2020 blir minskningen i global BNP rekordstor. Aktiviteten i världsekonomin
minskade kraftigt under våren som en konsekvens av de åtgärder som vidtagits i
syfte att begränsa effekterna av pandemin. Under sommaren såg utsikterna ljusare
ut, men sedan dess har smittspridningen åter tagit ny fart och förskjutit
återhämtningen.

Försämrade utsikter till följd av ökad smittspridning
De åtgärder som vidtogs under våren i syfte att begränsa den pågående pandemin
dämpade samtidigt den ekonomiska aktiviteten kraftigt i hela världen.
Nedstängningar av länder ledde till att internationella leverantörskedjor bröts och
handeln begränsades. Nedgången i global BNP har varit mycket kraftig, men har så
här långt varit lägre än vad som förväntades på förhand. En mer kontrollerad
smittspridning efter sommaren medförde ljusare utsikter för världsekonomin, en bild
som delades av bland annat OECD och den internationella valutafonden, IMF. Under
hösten har utsikterna i världsekonomin försämrats i takt med att smittspridningen
ökat och restriktioner återigen införts i många länder.
Den pågående krisen är enligt IMF den värsta sedan den stora depressionen på 1930talet. I nedanstående tabell presenteras IMF:s bedömningar för global BNP som
publicerades i oktober. I huvudscenariot bedöms global BNP minska med 4,4 procent
under 2020. Det kan ställas i relation till finanskrisen 2008 då global BNP som mest
sjönk med förhållandevis blygsamma 0,1 procent helåret 2009. Världsekonomin
väntas sedan återhämta sig 2021 med en tillväxt på 5,2 procent enligt IMF.
Scenarier för global BNP

2019

P2020

P2021

P2022

Huvudscenario

2,8

-4,4

5,2

4,2

Sämre utveckling

2,8

-5,1

2,3

5,1

Bättre utveckling

2,8

-4,4

5,6

4,9

Källa: IMF, oktober 2020

Den globala återhämtningen är fortsatt osäker. Sedan IMF publicerade scenarierna i
oktober har smittspridningen ökat runt om i världen. Därmed har utsikterna i
världsekonomin försämrats jämfört med huvudscenariot, och återhämtningen får
troligt en större effekt mot 2022. Nedgången i Global BNP till följd av den ökade
smittspridningen väntas dock inte bli lika djup som under våren. Det beror bland
annat på att nedstängningarna nu är av mer regional karaktär och att risken för
störningar i distributionskedjor inte bedöms vara lika stor som under våren. Det
finns dock en stor osäkerhet kring utvecklingen i världsekonomin på både kort och
lång sikt. Sverige är en liten öppen ekonomi och därmed starkt beroende av
utvecklingen i omvärlden, särskilt i Europa dit runt 70 procent av varuexporten går.
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Svensk ekonomi
Svensk ekonomi påverkas i hög grad av utvecklingen i omvärlden. Under andra
kvartalet 2020 upplevde Sverige ett rekordstort fall i BNP med en efterföljande
stark rekyl. Under hösten såg förutsättningarna för fortsatt återhämtning goda ut,
men en andra våg av smittspridning försämrar återigen framtidsutsikterna.

Återhämtningen dämpas av nya restriktioner
I våras drabbades svensk ekonomi mycket hårt av pandemin genom att de
restriktioner och rekommendationer som avsåg att begränsa smittspridningen
dämpade den ekonomisk aktiviteten. Under sommaren minskade smittspridningen
och restriktionerna kunde lättas i både Sverige och omvärlden. Återhämtningen
inleddes för industrin, men ljusglimtar kunde skymtas även i den privata
tjänstesektorn. Därtill stimulerades den ekonomiska aktiviteten av en expansiv
penning- och finanspolitik.
Under andra kvartalet föll svensk BNP med 8,0 procent, säsongsrensat och jämfört
med föregående kvartal. Under det tredje kvartalet kom en rekyl och BNP ökade med
4,9 procent jämfört med föregående kvartal. Båda kvartalen sticker ut som de största
kvartalsförändringarna sedan tidsseriens början år 1980. Nivån för BNP under det
tredje kvartalet var dock lägre än för ett år sedan. Under det fjärde kvartalet började
smittspridningen öka igen med nya restriktioner som följd. Det innebär att den
ekonomiska aktiviteten i delar av ekonomi återigen dämpas.

BNP Sverige, förändring
kv 1 2006 - kv 3 2020
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

Procent

Året innan

Kvartalet innan

Säsongrensade värden
Källa: SCB

Arbetsförmedlingens bedömning är att BNP kommer att minska med 3,5 procent
helåret 2020. I början av 2021 väntas ekonomin vara fortsatt dämpad, för att senare
under året återigen gå in i en återhämtningsfas när restriktionerna gradvis kan lättas.
Bedömningen är att BNP ökar med 2,7 procent under 2021. Återhämtningen
fortsätter sedan in i 2022 där Arbetsförmedlingen bedömer att BNP ökar med 3,8
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procent. Det finns dock en stor osäkerhet kring krisens förlopp och när det finns ett
effektivt vaccin som kan understödja den ekonomiska utvecklingen.

Svag efterfrågeutveckling för näringslivet
Arbetsförmedlingens enkätundersökning med privata arbetsgivare1 indikerar en
fortsatt svag efterfrågan av varor och tjänster inom näringslivet de kommande sex
månaderna. Nedan visas Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för hur
näringslivet bedömer efterfrågeutvecklingen av varor och tjänster det kommande
halvåret. Efter den gradvisa minskningen av efterfrågan sedan våren 2017, och det
kraftiga fallet våren 2020, har nu indikatorn vänt uppåt. Indexet, som är
normaliserat kring värdet 100, uppvisar i höstens undersökning ett värde på 83.
Indikatorn har stigit från rekordlåga nivåer och visar på ett fortsatt mycket svagare
stämningsläge än normalt. I höstens undersökning svarade drygt 27 procent av
företagen att efterfrågan på deras varor och tjänster bedöms öka de kommande sex
månaderna, vilket kan jämföras med 37 procent för ett år sedan. Samtidigt uppgav 53
procent av företagen en oförändrad efterfrågeutveckling under det kommande
halvåret, jämfört med 49 procent förra året.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator
våren 2007 - hösten 2020
120

Index, medelvärde = 100

110
100
90
80
70
60

Säsongrensade data, trendvärden
Källa: Arbetsförmedlingen

Uppgången i Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator sker på bred front och inom
samtliga näringsgrenar. Det är framförallt inom industrin och delar av den privata
tjänstesektorn, som exempelvis finansiell verksamhet och företagstjänster, där
uppgången är som starkast. De privata arbetsgivarna visar även positiva
förväntningar på sex till tolv månaders sikt jämfört med tidigare.

Försiktiga anställningsplaner framöver
I Arbetsförmedlingens undersökning är anställningsplanerna inom näringslivet
mindre pessimistiska för det kommande året jämfört med i våras.
Anställningsplanerna är dock fortsatt under det historiska genomsnittet.
Arbetsförmedlingens undersökning med arbetsgivare genomfördes under perioden 11 september och 28
oktober 2020, vilket delvis var innan smittspridningen ökade igen.
1
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Nettoandelen som planerar att utöka sin personalstyrka var närmare 29 procent i
höstens undersökning, vilket kan jämföras med 37 procent hösten 2019. I takt med
att den ekonomiska aktiviteten ökar kommer anställda som beviljats korttidsarbete
successivt att gå upp i arbetstid. Det är först i ett senare skede i återhämtningsfasen
som företagen bedöms nyrekrytera, vilket innebär att anställningsplanerna för att
utöka personalen dröjer.

Privata arbetsgivare som planerar utöka
personalstyrkan på ett års sikt
våren 2007 - hösten 2020
50

Nettotal

Heldragen linje = historiskt genomsnitt

40
30
20
10
0

Säsongrensade data, trendvärden
Källa: Arbetsförmedlingen

Anställningsplanerna för det kommande året varierar dock mellan näringsgrenarna.
Vissa delbranscher inom den privata tjänstesektorn, som exempelvis finansiell
verksamhet och företagstjänster samt information och kommunikation, är positiva
vad gäller anställningsplanerna för det kommande året. Mindre optimistiska är
näringsgrenarna byggverksamhet, hotell- och restaurang, delar av transport och
handel med anställningsplaner som är dämpade eller ligger i nivå med vårens
undersökning. Flera av dessa branscher har drabbats hårt av pandemin och
varseltalen inom näringsgrenarna har varit höga. Det kan förklara de dämpade
anställningsplanerna, åtminstone på ett års sikt. Den ökade smittspridningen under
fjärde kvartalet 2020 och de skärpta restriktionerna dämpar sannolikt företagens
anställningsplaner ytterligare. Läs mer om näringsgrenarnas anställningsplaner i
avsnittet om Näringsgrenarnas utveckling.
Även inhyrd personal har minskat jämfört med för ett år sedan. När verksamheter
drar ner produktionen eller tjänster till följd av minskad efterfrågan är det främst
inhyrd personal som sägs upp först. Minskningen av inhyrd personal har skett inom
samtliga näringsgrenar men är störst inom industrin och delbranschen finansiell
verksamhet och företagstjänster. Företagen inom näringslivet planerar att minska
antalet inhyrd personal även det närmaste året. Arbetsgivarna inom hotell- och
restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster bedömer dock att
antalet inhyrd personal kommer att öka, men från väldigt låga nivåer.
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Fler nyanmälda lediga platser under hösten
Utöver anställningsplanerna kan arbetsgivarnas behov av arbetskraft också
återspeglas i antalet nyanmälda lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen.2
Under krisens inledning i början av mars dämpades efterfrågan på arbetskraft
hastigt, vilket blev tydligt av att antalet nyanmälda lediga platser halverades.
Efterfrågan var dock fortsatt stor inom utbildning samt vård och omsorg. Exempelvis
återfanns ett stort antal lediga platser för yrkena grundutbildade sjuksköterskor,
grundskollärare samt undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.
I takt med att arbetsmarknaden sakta har börjat komma igång under hösten har
antalet nyanmälda lediga platser börjat närma sig samma nivåer som föregående år. I
november registrerades närmare 79 000 nyanmälda lediga platser på Platsbanken,
vilket kan jämföras med 78 000 samma månad för ett år sedan. Det finns dock yrken
där efterfrågan ökat respektive minskat mycket jämfört med förra året. För
grundutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, specialistläkare och övriga läkare
har antalet nyanmälda lediga platser mer än fördubblats jämfört med samma månad
förra året. Samtidigt har efterfrågan i november dämpats tydligt inom exempelvis
hotell- och restaurangverksamhet jämfört med ett år tidigare.

Fortsatt höga varseltal
Antalet varsel är ytterligare en indikator som ofta samvarierar med behovet av
arbetskraft, men kan också vara en följd av strukturomvandlingar. Fram till och med
november hade drygt 120 000 personer varslats om uppsägning under 2020, vilket
kan jämföras med närmare 50 000 personer under hela 2019. Flest personer har
berörts av varsel om uppsägning inom den privata tjänstesektorn. Här ingår
delbranscherna hotell- och restaurang, personliga och kulturella tjänster samt
finansiell verksamhet och företagstjänster, där bland annat bemanning och
resetjänster ingår, som varit särskilt drabbade.

Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Statistiken bör
därför tolkas med försiktighet.
2
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Antalet varsel var på rekordhöga nivåer under inledningen av krisen då drygt 89 000
personer varslades om uppsägning under perioden mars till och med juni. Från juli
fram till och med november har 5 000 personer i genomsnitt varslats om uppsägning
per månad. Det kan jämföras med i genomsnitt 4 200 personer per månad under
2019. Framöver kan antalet varslade öka i takt med att stödet för korttidsarbete fasas
ut och minskar i omfattning till andra halvåret 2021.

Rekordlågt kapacitetsutnyttjande i näringslivet
I samband med att efterfrågan på arbetskraft minskat har kapacitetsutnyttjandet
bland privata arbetsgivare sjunkit. Vårens undersökning indikerade att krisen tydligt
påverkat aktivitetsnivån i näringslivet, vilket är en förväntad effekt av de restriktioner
och åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen. Enligt höstens
undersökning uppgav 25 procent av arbetsgivarna att de kan öka sin produktion med
högst fem procent innan rekrytering behöver ske. Det kan jämföras med närmare 47
procent hösten 2019.

Privata arbetsgivare som kan öka produktionen
med högst fem procent innan nyrekrytering
våren 2007 - hösten 2020
50
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Källa: Arbetsförmedlingen
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Nivån ligger nu tydligt under det historiska genomsnittet från 2007 och uppvisar
lägre nivåer än vid finanskrisen 2008. Korttidspermitteringarna är sannolikt en
starkt bidragande faktor till att nivån nu är tydligt lägre än under finanskrisen.
Kapacitetsutnyttjandet varierar mellan olika näringsgrenar. För industrin och privata
tjänster kan runt 21 respektive 22 procent öka kapaciteten med som högst fem
procent innan rekrytering behöver ske, medan motsvarande för byggverksamhet är
38 procent.
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Utvecklingen på arbetsmarknaden
Det är fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad och återhämtningen
bedöms ta tid. Trots att antalet sysselsatta bedöms öka från andra halvåret 2021
förväntas sysselsättningsgraden vid prognosperiodens slut vara lägre än innan
krisen. Samtidigt upprätthålls arbetskraftsdeltagandet av en växande befolkning.

Krisen har drabbat samtliga näringsgrenar
Det är fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. I inledningsskedet av
krisen drabbades främst privata tjänster, när efterfrågan inom hotell- och
restaurangverksamhet, bemanning, resebranschen, transport och handel snabbt
minskade. Även industrin påverkades under våren till följd av nedstängningar i andra
länder, störningar i leveranskedjor och minskad export. Svensk ekonomi nådde en
bottennotering under slutet av andra kvartalet 2020 och återhämtningen påbörjades
sedan från låga nivåer. Smittspridningen började dock öka igen under slutet av 2020
och regeringen har därefter presenterat nya åtgärder för social distansering.
Restriktioner och förändrat beteende hos befolkningen kommer att hämma den
ekonomiska aktiviteten under slutet av 2020 och under delar av 2021. Effekterna
bedöms dock inte bli lika påfallande som under våren, vilket beror på att krisen nu
koncentreras till vissa näringsgrenar. Det är framför allt delar av den privata
tjänstesektorn som påverkats. Samtidigt har regeringen förlängt stödet för
korttidsarbete till sommaren 2021, vilket motverkar de negativa effekterna på
arbetsmarknaden. Även industrin, som utgör en betydande andel av svensk BNP,
fortsätter uppvisa positiv framtidstro trots ökad smittspridning och fler restriktioner
runt om i världen.

Färre sysselsatta i spåren av pandemin
Under 2020 har antalet sysselsatta minskat som en följd av pandemins effekter på
arbetsmarknaden. Under det tredje kvartalet fanns det 103 000 färre sysselsatta i
åldern 15-74 år jämfört med samma kvartal föregående år.3 Det är viktigt i
sammanhanget att framhålla att antalet sysselsatta upprätthållits tack vare stödet för
korttidsarbete, och skulle annars ha minskat betydligt mer. Det blir tydligt av att
587 000 anställda beviljats stöd för korttidsarbete under mars till november.
Under 2021 bedömer Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta kommer att minska
under första halvåret för att sedan börja öka i långsam takt. Den ekonomiska
aktiviteten hämmas fortsatt av restriktioner som införts för att minska
smittspridningen. En ökad osäkerhet om utvecklingen framöver medför också att
företag sannolikt avvaktar med rekryteringar. Ett stort antal anställda omfattas också
av stödet för korttidsarbete. Under det inledande skedet när den ekonomiska
aktiviteten ökar kommer först anställda som beviljats stöd för korttidsarbete att

3

Enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
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successivt gå upp i arbetstid. Det är senare i återhämtningsfasen som företagen
nyrekryterar personal.
Samtidigt har strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påskyndats till följd av
krisen. Det innebär att alla jobb som försvunnit, exempelvis inom handeln, inte
kommer att komma tillbaka. Med krisens längd ökar också risken att företag går i
konkurs. Efter en våg av konkurser under våren har antalet konkurser varit färre
under hösten jämfört samma period föregående år. I november syns dock en ökning
av antalet konkurser, vilket skulle kunna vara ett trendbrott.4 Det gäller främst
företag inom hotell- och restaurangverksamhet, transport och inom partihandel.
Antalet konkurser har däremot fortsatt att minska inom byggindustrin liksom inom
detaljhandeln.

Antaganden om utvecklingen på arbetsmarknaden
Nya restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen har
påverkat aktiviteten i delar av ekonomin och arbetsmarknaden. Det finns fortsatt en
stor osäkerhet kring krisens utveckling och hur stora effekterna blir. Tydligt är dock
att pandemin redan i hög grad har påverkat arbetsmarknaden, vilket återspeglas i
färre sysselsatta och fler arbetslösa.
Arbetsförmedlingens bedömningar om utvecklingen framöver baseras dels på
Folkhälsomyndighetens framtagna scenarier över utvecklingen av smittspridningen,
dels på följande antaganden avseende utvecklingen på arbetsmarknaden:
De restriktioner och rekommendationer om social distansering som vidtagits för att
minska smittspridningen fortsätter att hämma den ekonomiska aktiviteten och
påverkar befolkningens beteenden. Det kommer att kvarstå någon form av
restriktioner fram till slutet av 2021. Den ekonomiska aktiviteten ökar i takt med att
restriktioner gradvis kan lättas. Återhämtningen på arbetsmarknaden bedöms bli
utdragen.
Möjligheten att använda korttidspermitteringar med förstärkt stöd upphör den 30
juni 2021. Tidsgränsen och karenstiden är tillfälligt borttagna fram tills dess.
Sverige är en liten öppen ekonomi som i hög grad är beroende av omvärlden.
Restriktioner i andra länder kan därför påverka efterfrågan på svensk export.
För helåret 2019 ökade antalet sysselsatta med 34 000, motsvarande 0,7 procent, till
5 132 000 personer i åldrarna 15-74 år.5 För helåren 2020 och 2021 bedöms antalet
sysselsatta minska med 1,6 respektive 0,5 procent för att sedan öka med 1,3 procent
under 2022. Det innebär att antalet sysselsatta i genomsnitt är lägre under 2022 än
2019. Samtidigt fortsätter befolkningen att öka under prognosperioden. Det medför
att sysselsättningsgraden i åldersgruppen 15-74 år väntas uppgå till 67,0 procent
under 2022, vilket är lägre än 2019 då andelen var 68,3 procent. Det finns dock en
fortsatt stor osäkerhet i bedömningarna kring krisens förlopp och återhämtningen.

4
5

Enligt preliminär konkursstatistik, UC
Enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
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Sysselsatta 15-74 år, förändring per år
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Sysselsättningsgraden har fallit mest för utrikes födda
Utrikes födda har under lång tid haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes
födda, i synnerhet utrikes födda kvinnor. Under 2010-talet har sysselsättningsgraden
kontinuerligt stigit för både inrikes och utrikes födda. Eftersom utrikes födda har
stått för merparten av jobbtillväxten under samma period har gapet mellan inrikes
och utrikes föddas sysselsättningsgrad minskat, om än i långsam takt.
Till följd av pandemin har situationen på arbetsmarknaden blivit svårare för utrikes
födda. Det beror bland annat på att utrikes födda är överrepresenterade bland
tillfälligt anställda, som först förlorar sina jobb när efterfrågan på arbetskraft
minskar. Det beror också på att hotell- och restaurang och företagstjänster, där det är
vanligt att utrikes födda arbetar, har drabbats hårt av pandemin. Det blir tydligt
genom att sysselsättningsgraden har minskat i högre utsträckning för utrikes födda.
Under det tredje kvartalet hade sysselsättningsgraden minskat med 3,0
procentenheter till 59,6 procent jämfört med året innan. Det kan jämföras med en
minskning med 1,1 procentenheter till 70,0 procent för inrikes födda under samma
period.
Efterfrågan på arbetskraft inom respektive näringsgren beror i hög grad på krisens
längd och förlopp samt när restriktioner och rekommendationer för att minska
smittspridningen kan lättas.

Näringsgrenarnas utveckling
Industriarbetsgivarna signalerar långsam återhämtning
Även om det främst är privata tjänster som direkt påverkas av de inhemska
restriktioner som har införts till följd av pandemin är industrin till stora delar helt
beroende av exporten. Svensk industri påverkas därmed i hög grad av utvecklingen i
omvärlden. Under den globala inbromsning som skedde under våren föll
exportorderingången kraftigt för en majoritet av industriföretagen. Den svenska
exporten påverkades kraftigt av både minskad efterfrågan och störningar i
leveranskedjorna. Samtidigt har produktionen inom andra delar av industrin
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påverkats i begränsad omfattning eller till och med positivt under pandemin,
exempelvis läkemedels- och livsmedelsindustrin. Återhämtningen efter de stora
nedstängningarna i våras har förbättrats i takt med att ekonomierna har öppnat upp
och industriproduktionen ökade tydligt från och med det tredje kvartalet. En ökande
smittspridning i Europa innebär dock en risk för nya nedstängningar och brist på
insatsvaror som kan leda till nya produktionsstörningar inom den svenska
tillverkningsindustrin.
I Arbetsförmedlingens undersökning har industriarbetsgivarnas förväntningar på
efterfrågan dämpats successivt de senaste mätningarna och låg redan hösten 2019
under det historiska genomsnittet. I vårens undersökning föll förväntningarna på
efterfrågeutvecklingen de kommande sex månaderna dramatiskt till den lägsta nivån
som uppmätts sedan mätningarna startade 2007. Utsikterna har nu förbättrats något
och indikatorn ligger i linje med för ett år sedan, dock på en nivå som är mycket
svagare läge än normalt. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för industrin visar
ett liknande mönster med en successiv återhämtning efter bottennoteringen i april. I
den senaste mätningen i november steg konfidensindikatorn till en nivå som
indikerar ett mycket starkare läge än normalt. Även inköpschefsindex för industrin
har stigit och befann sig på en nivå över det historiska genomsnittet redan i
september. I november steg indikatorn ytterligare och visar expansiva
produktionsplaner och ökad orderingång trots en ökad smittspridning och hårdare
restriktioner. Även delindex för sysselsättningen steg, vilket kan tyda på att
sysselsättningsminskningen har bromsat in. Att leveranstiderna har ökat skulle
kunna indikera att det finns en risk för nya leveransstörningar till följd av de
restriktioner som återigen införts för att dämpa smittspridningen i många länder.
Sammantaget ser dock läget positivt ut och de ökade leveranstiderna kan därför
snarare indikera att efterfrågan har ökat inom industrin.
Trots det svaga läget har drygt 18 procent av industriarbetsgivarna i
Arbetsförmedlingens undersökning upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret.
Det är dock betydligt färre än för ett år sedan då motsvarande andel var 37 procent. I
Konjunkturinstitutets extramätning i november anger en ökande andel
industriföretag såväl personalbrist som leveransproblem av insatsvaror som
anledning till minskad produktion. Majoriteten, 85 procent, av företagen svarar dock
fortsatt att den minskade produktionen beror på minskad efterfrågan.
Anställningsplanerna är fortsatt svaga i Arbetsförmedlingens undersökning.
Arbetsgivarna inom industrin uppvisar stora personalminskningar jämfört med för
ett år sedan. Planerna är dämpade även för det kommande året och det är först under
2022 som arbetsgivarna signalerar en tydlig återhämtning. Det innebär att antalet
anställda även i slutet av prognosperioden är lägre än nivåerna före krisen. Även
Konjunkturinstitutets mätningar visar på fortsatt negativa anställningsplaner trots en
ökande exportorderingång och positiva produktionsplaner. Möjligheten att använda
korttidspermitteringar gör det dock möjligt att expandera utan att nyanställa.
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Sysselsättningen inom industrin vände nedåt redan under det fjärde kvartalet 2019
och landade på ett årsgenomsnitt runt 560 000 enligt SCB:s
Arbetskraftsundersökningar (AKU).6 Under de tre första kvartalen i år har
sysselsättningen fortsatt att minska, i genomsnitt var 14 500 personer färre
sysselsatta inom industrin jämfört med motsvarande period förra året. Drygt 19 000
personer inom tillverkningsindustrin har berörts av varsel om uppsägning, vilket
motsvarar 3,5 procent av alla anställda inom näringsgrenen. Dessutom har
möjligheten till korttidspermittering använts i stor utsträckning inom industrin,
drygt 178 000, eller 33 procent av alla anställda inom näringsgrenen har varit
korttidspermitterade vid något tillfälle fram till och med november. Detta har
bidragit till att dämpa nedgången i sysselsättningen under krisens inledande mer
akuta fas och möjliggjort en snabbare återhämtning.
Avmattningen i världsekonomin i kombination med fortsatta strukturförändringar
höll redan innan pandemin tillbaka den globala efterfrågan bland industriföretagen.
Pandemin har nu bidragit till att en del av industriföretagen har tidigarelagt redan
planerade strukturella förändringar. Utvecklingen i omvärlden och hur långvarig
krisen blir är avgörande för återhämtningen, vilket innebär att det finns en risk för en
minskande sysselsättning inom industrin under prognosåren.

Efterfrågeindikator för olika näringsgrenar
våren 2007 - hösten 2020
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Framtidstro hos byggföretagen
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har inte drabbat byggverksamheten i
lika stor utsträckning som övriga näringsgrenar. Bygginvesteringarna har utvecklats
mer positivt än väntat, främst tack vare bostads- och anläggningsinvesteringar.
Restriktionerna som har införts till följd av pandemin har haft en omvänd effekt på
ombyggnadsinvesteringarna, när fler har spenderat mer tid hemma och valt att
investera i sina bostäder istället för att exempelvis resa. På motsvarande sätt har
byggvaruhandeln utvecklats starkt under pandemin till följd av att fler har tid och
möjlighet att renovera sina bostäder och fritidshus.

6

I Näringsgrenarnas utveckling redovisas antalet sysselsatta enligt AKU 16-64 år.
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Trots en stigande arbetslöshet har bostadsmarknaden utvecklats bättre än förväntat
under pandemin, både avseende bostadsbyggandet och prisutvecklingen. De
finansiella stimulanser som har införts har bidragit till att upprätthålla hushållens
inkomster och konsumtion. Under de första tre kvartalen påbörjades 38 700 nya
bostäder enligt den preliminära statistiken från SCB, vilket är en ökning med
13 procent jämfört med samma period året innan. Det är framför allt antalet
påbörjade hyresrättslägenheter som har ökat. Enligt Boverkets senaste prognos
bedöms det totala antalet nybyggda bostäder (lägenheter och småhus) bli 48 000 i år,
jämfört med närmare 52 500 nya bostäder som byggdes under 2019.7 Detta kan
jämföras med att över 60 000 lägenheter påbörjades under 2016 och 2017.
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator, som beskriver arbetsgivarnas förväntade
efterfrågan på varor och tjänster de kommande sex månaderna, föll tydligt i våras.
Trots att stämningsläge var mycket svagare än normalt var fallet mindre brant inom
byggverksamhet än motsvarande indikator för industrin respektive privata tjänster. I
den senaste mätningen, under hösten 2020, är arbetsgivarna inom bygg något
mindre negativa än inom övriga näringsgrenar, även om nivån fortfarande indikerar
ett mycket svagare läge än normalt. Även i Konjunkturinstitutets barometerindikator
har företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet blivit mindre dystra under
hösten. Stämningsläget förbättrades ytterligare i november, trots det är
konfidensindikatorn fortfarande på en svagare nivå än normalt.
I Arbetsförmedlingens undersökning redogör arbetsgivarna inom byggverksamhet
för påtagliga minskningar av antalet anställda under det gångna året, om än i något
lägre utsträckning än för näringslivet totalt. Arbetsgivarnas framtidsplaner tyder
dock på att krisen kan ha skapat ett uppdämt byggbehov. Byggföretagens
anställningsplaner signalerar att sysselsättningstappet kan återhämtas under
prognosperioden. Både arbetsgivarna inom bostadsbyggande, liksom inom
specialiserad byggverksamhet, redovisar positiva anställningsplaner för 2022.
Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg och anläggning har sammantaget
visat negativa nettotal för anställningsplanerna sedan det första kvartalet 2020.
Anställningsplanerna skiljer sig liksom tidigare mellan anläggningsföretag och
husbyggare. Mest negativa är husbyggarna medan anläggningsbyggarnas
anställningsplaner vände från negativa till positiva i oktober. Även i
novembermätningen tror anläggningsbyggarna på en viss ökning av antalet anställda
de närmaste månaderna. Många anläggnings- och infrastrukturprojekt är planerade
sedan länge och är generellt mindre känsliga för svängningar i konjunkturen jämfört
med bostadsbyggande. Statliga investeringar i framför allt infrastruktur de
kommande åren medför att de offentliga investeringarna växer i god takt.
Drygt 29 procent av byggarbetsgivarna i Arbetsförmedlingens undersökning har
upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret, jämfört med 39 procent för ett år
sedan. Bristen har minskat gradvis sedan våren 2019.

7

Uppdaterad byggprognos, Boverket, september 2020
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Sysselsättningstillväxten inom byggverksamhet, som varit positiv under flera år,
bröts under det fjärde kvartalet 2019. Under 2019 var i genomsnitt 345 000 personer
sysselsatta inom byggverksamhet vilket var en ökning med 11 000 personer, eller
drygt tre procent, jämfört med året innan. Under de tre första kvartalen i år har
sysselsättningen fortsatt att minska, i genomsnitt var 11 000 personer färre
sysselsatta inom byggverksamhet jämfört med motsvarande period förra året.
Sedan pandemins utbrott har närmare 6 900 personer varslats om uppsägning inom
byggverksamhet, vilket motsvarar sex procent av de varsel som inkommit mellan
mars och november. Möjligheterna till att använda korttidspermittering har
sannolikt bidragit till att dämpa antalet varsel. Samtidigt har stödet använts i lägre
utsträckning inom byggverksamhet jämfört med andra näringsgrenar. Av det totala
antalet anställda inom byggverksamhet har drygt 17 000 personer, motsvarande 6,3
procent, hittills omfattats av beviljade ansökningar om korttidspermittering. Enligt
Byggföretagen bidrar utformningen av reglerna till att det enbart kunnat utnyttjas i
begränsad omfattning, bland annat på grund av byggbranschens lärlingssystem.8
På längre sikt talar dock låga räntor, fortsatt stigande bostadspriser och efterfrågan
på bostäder, framför allt från köpstarka grupper, för att bostadsinvesteringarna åter
börjar stiga. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 aviserat åtgärder för att
stimulera investeringarna i bland annat bostäder och infrastruktur genom att
exempelvis tidigarelägga renovering och energieffektivisering, med avsikt att
upprätthålla sysselsättningen i byggbranschen. Detta kan medföra en snabbare
återhämtning inom byggverksamheten. Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen
att sysselsättningen inom byggverksamheten kommer att minska helåren 2020 och
2021 för att sedan återhämta sig under 2022.

Privata tjänster hårt drabbade av krisen
Stora delar av den privata tjänstesektorn har drabbats hårt av pandemin och de
restriktioner som vidtagits för att bromsa smittspridningen. Även människors
förändrade konsumtions- och beteendemönster påverkar stora delar av den privata
tjänstesektorn. Till skillnad från industrin påverkas tjänstesektorn mer direkt av
restriktionerna och människors möjligheter och vilja till konsumtion.
Efterfrågeindikatorn för den privata tjänstesektorn sammantaget föll dramatiskt i
Arbetsförmedlingens undersökning i våras. Förväntningarna på efterfrågan
dämpades redan för ett år sedan till följd av avmattningen i ekonomin. I höstens
undersökning har utsikterna för de kommande sex månaderna förbättrats jämfört
med i våras men ligger fortfarande på en nivå som är mycket svagare än normalt.
Mest pessimistiska om efterfrågeläget är som väntat arbetsgivarna inom hotell- och
restaurangverksamhet samt inom handeln. Undersökningen gjordes dock innan
smittspridningen ökade igen och har sannolikt inte fångat upp i vilken omfattning de
nya skärpta restriktionerna påverkar utvecklingen framåt.

8

Byggkonjunkturen, Byggföretagen oktober 2020
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Även i Konjunkturinstitutets barometer föll konfidensindikatorn för tjänstesektorn
kraftigt i våras, till en nivå tydligt under det som uppmättes i samband med
finanskrisen. Även om indikatorn för tjänstesektorn successivt har ökat sedan dess
låg den i november fortsatt på en nivå som indikerar ett mycket svagare läge än
normalt. Även indikatorn för handeln föll dramatiskt i april och har sedan dess ökat
varje månad för att nå en nivå som är den högsta på flera år i mätningen i oktober. I
november föll dock indikatorn tydligt igen, främst på grund av mindre positiva
förväntningar på försäljningsvolymen inom handel med motorfordon och
sällanköpshandel.
Krisen har drabbat servicenäringarna hårt, i synnerhet när det gäller anställda inom
hotell- och restaurangverksamhet, bemanning och resetjänster men även inom
handel och transport. Av de varsel som inkommit till Arbetsförmedlingen från mars
till och med november kommer en majoritet från den privata tjänstenäringen.
Samtidigt är det vanligt med tillfälliga anställningar inom dessa branscher och många
omfattas därmed inte av varselstatistiken. Detta har bidragit till att många från
servicenäringarna har skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.
Möjligheten för arbetsgivare att använda korttidspermittering har dämpat antalet
varsel, men den framtida utvecklingen är osäker.
Redan i inledningen av pandemin bidrog restriktionerna och det förändrade
beteendet hos konsumenterna till en tydlig uppgång för dagligvaruhandeln och
Konjunkturinstitutets indikator i april uppvisade den högsta nivån någonsin.
Företagen inom dagligvaruhandeln har dessutom, till skillnad från övriga delar av
handeln, både ökat sin personalstyrka och många fler än normalt planerar för
nyanställningar de kommande månaderna. Den transformation av handeln som
pågår har förstärkts av pandemin och e-handeln växte med 39 procent under det
tredje kvartalet jämfört med samma kvartal året innan.9 Mest växte handel med
dagligvaror, som steg med över 100 procent, följt av möbler och heminredning.
I Arbetsförmedlingens undersökning redovisar arbetsgivarna inom den privata
tjänstesektorn de klart största personalneddragningarna det senaste året, samtidigt
som de också planerar för den starkaste återhämtning det kommande året.
Anställningsplanerna skiljer sig dock åt mellan olika delbranscher inom
tjänstenäringen. Inom hotell- och restaurangverksamhet uppger arbetsgivarna, i
synnerhet inom hotell- och logiverksamhet, kraftiga minskningar av antalet anställda
jämfört med för ett år sedan. På längre sikt är däremot anställningsplanerna positiva,
men trots det bedöms antalet anställda inom hotell- och restaurangverksamhet ändå
vara lägre under 2022 än innan krisen.
Inom handeln redovisar arbetsgivarna sammantaget en oförändrad personalstyrka
jämfört med för ett år sedan, skillnaderna är dock stora mellan olika delar av handeln
där framför allt detaljhandeln har utvecklats positivt. Arbetsgivarna inom
detaljhandeln har också mer positiva anställningsplaner på längre sikt. I
Konjunkturinstitutets barometerindikatorn för detaljhandeln i november framgår

9

E-handelsbarometern, Postnord, november 2020
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tydligt att det främst är företagen inom dagligvaruhandeln som är mest positiva, både
avseende försäljningsutvecklingen och fortsatt ökning av antalet anställda.
Precis som inom handeln varierar svaren från arbetsgivarna inom finansiell
verksamhet och företagstjänster i Arbetsförmedlingens undersökning. Antalet
anställda har sammantaget minskat något jämfört med för ett år sedan, samtidigt
som arbetsgivarna har positiva anställningsplaner både på ett och två års sikt.
Konsultverksamhet inom teknik och data liksom arbetsgivarna inom reklam och
marknadsföring redovisar stora sysselsättningsminskningar i undersökningen,
anställningsplanerna inom dessa verksamheter är däremot positiva både på ett och
två års sikt. Resebyrå- och researrangörsverksamhet är som väntat den delbransch
som minskat sin personalstyrka allra mest det senaste året och som dessutom
planerar för fortsatt stora neddragningar av personal under nästa år.
Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar var drygt 2,2 miljoner personer i
genomsnitt, eller nästan varannan person, sysselsatta inom den privata
tjänstesektorn under 2019. Efter att ha haft en positiv sysselsättningsutveckling
under flera år har pandemin drabbat flera av branscherna inom den privata
tjänstesektorn hårt. Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika delbranscher inom
näringsgrenen. Sysselsättningen har tydligt minskat inom hotell- och restaurang,
personliga och kulturella tjänster, transport och handel där antalet sysselsatta
minskat med sammantaget 65 000 personer under de första tre kvartalen i år jämfört
med samma period 2019. Procentuellt har sysselsättningen minskat mest inom hotell
och restaurang, framför allt under det andra kvartalet då sysselsättningen minskade
med 26 procent, eller 43 000 personer, jämfört med samma kvartal året innan.
Samtidigt har utvecklingen inom delar av information och kommunikation liksom
inom finansiell verksamhet och företagstjänster varit positiv.
Sammantaget har närmare 364 000 personer inom den privata tjänstenäringen
hittills omfattats av korttidspermittering. Inom hotell- och restaurangverksamhet
samt personliga och kulturella tjänster har 8,4 procent av de anställda varslats och
över närmare 28 procent korttidspermitterats. Inom handeln har hittills 2,3 procent
av de anställda berörts av varsel och 22 procent korttidpermitterats.
Sysselsättningsutvecklingen framöver är osäker och beroende av när restriktioner och
rekommendationer för att minska smittspridningen kan lättas och hur snabb
återhämtningen blir. Regeringen har aviserat att stödet för korttidspermitteringar
liksom omställningsstödet förlängs, vilket sannolikt dämpar antalet varsel och
uppsägningar inom den privata tjänstesektorn. Enligt Arbetsförmedlingens
bedömning minskar antalet sysselsatta inom stora delar av den privata tjänstesektorn
under 2021. Det finns dock delar av tjänstenäringen som bedöms upprätthålla
sysselsättningen i högre grad än andra, exempelvis inom teknik och it.

Sysselsättningen upprätthålls inom offentlig tjänstesektor
Jämfört med den privata tjänstesektorn har den offentliga delen av tjänstesektorn
påverkats mer direkt av pandemin. Den ökade belastningen på vården har lett till ett
tydligt ökat behov av personal, samtidigt som många verksamheter behövde göra
snabba omställningar av sitt arbetssätt. Kraftigt höjda generella statsbidrag håller
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uppe kommunernas och regionernas ekonomiska situation, åtminstone under
prognosperioden. De offentliga verksamheterna står dock fortsatt inför stora
utmaningar de närmaste åren samtidigt som arbetslösheten ökar och
skatteunderlaget minskar. Läget inom den offentliga tjänstesektorn har sedan
tidigare varit ansträngt på grund av brist på personal och ökande behov inom vård,
skola och omsorg till följd av befolkningsökningen och den demografiska
sammansättningen, framför allt på grund av fler äldre i befolkningen.
Pandemin har på kort tid tvingat fram nya mer effektiva arbetssätt med hjälp av
digital teknik, vilket har påskyndat strukturomvandlingen inom välfärdsområdet.
Exempelvis har antalet digitala vårdbesök ökat dramatiskt och konsultation, vård och
behandling sker oftare med hjälp av digital teknik. Digitala läromedel i grundskolan,
distansundervisning på gymnasiet, kameror för tillsyn liksom stöd och omsorg i
hemmet inom äldreomsorgen. Denna utveckling leder också till ökade
kompetenskrav inom olika områden av välfärden.
I Arbetsförmedlingens undersökning hösten 2020 redovisar arbetsgivarna inom de
offentliga verksamheterna i stort sett en oförändrad personalstyrka det senaste året,
vilket avviker tydligt mot de stora neddragningarna som den privata delen av
tjänstesektorn uppger för samma period. För det kommande året planerar hälso- och
sjukvården, liksom verksamheter inom utbildning, för fortsatta ökningar av antalet
anställda. Undersökningen visar också att de offentliga arbetsgivarna planerar för
fortsatta minskningar av andelen inhyrd personal inom verksamheterna.
En tredjedel av alla sysselsatta i Sverige, närmare 1,7 miljoner personer, återfinns
inom den offentliga tjänstesektorn enligt AKU. Antalet sysselsatta har ökat under
flera år men under de tre första kvartalen 2020 har sysselsättningen utvecklats svagt.
Enligt den kortperiodiska statistiken10 ökade antalet anställda inom regionerna
liksom inom statlig sektor medan den minskade inom kommunerna under det tredje
kvartalet. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har efterfrågan på särskilt
boende och hemtjänst minskat till följd av oro för smittspridning.11 Även barnomsorg
har använts kortare tid än normalt till följd av striktare riktlinjer om
sjukdomssymtom och närvaro på förskolan samt att många har arbetat hemifrån.
Även kultur, fritids- och dagverksamheter har stängt till följd av restriktionerna,
något som kan ha bidragit till en tillfälligt minskad efterfrågan på personal.
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka inom offentlig
sektor under prognosperioden. Beroende på hur pandemin utvecklar sig kan det
finnas ett ökat behov av personal som är direkt kopplat till pandemin, men också för
att hantera den vårdskuld som nu byggts upp under den akuta pandemifasen.
Förändrade arbetssätt och fortsatt utveckling av digital teknik inom välfärden kan
mildra det stora behovet av anställda. De ekonomiska förutsättningarna, framför allt
omfattningen av regeringens fortsatta stödåtgärder, kommer att vara avgörande för
hur sysselsättningen utvecklas.

10
11

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, kvartal 3, SCB.
Ekonomirapporten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), oktober 2020.
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Överenskommelsen mellan regeringen, SKR och Kommunal, det så kallade
Omsorgslyftet, kan underlätta kompetensförsörjningen. Omsorgslyftet syftar till att
fler vidareutbildas inom vård- och omsorgsområdet och därmed ges möjlighet att gå
från visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Utbildningssatsningen
beräknas leda till 10 000 fler vårdbiträden och undersköterskor, dels genom
vidareutbildning med bibehållen lön för visstidsanställda, dels genom att göra det
mer attraktivt att söka sig till äldreomsorgen. Det ger möjlighet till omställning för
många som nu blir permitterade eller varslade inom andra yrken och branscher.

På längre sikt bedöms bristen på arbetskraft att kvarstå
Innan pandemin upplevde många arbetsgivare brist på arbetskraft med efterfrågade
kompetenser. Efter hösten 2019 har dock bristen på arbetskraft inom näringslivet
dämpats från höga nivåer i takt med att konjunkturen avmattats. I höstens
enkätundersökning har den upplevda bristen i samband med rekrytering under det
senaste halvåret dämpats ytterligare för både privata och offentliga arbetsgivare och
är fortsatt under det historiska genomsnittet.
Att bristen har varit tydlig under en längre period beror på flera år med en hög
efterfrågan på arbetskraft i kombination med ett otillräckligt utbud av arbetskraft
som uppfyller efterfrågade kompetenskrav. Krisen har dock hastigt minskat
efterfrågan på arbetskraft och därför sannolikt den upplevda bristen på kort sikt
inom många näringsgrenar. Det finns trots krisen fortfarande yrken där det är svårt
att få tag på personal med efterfrågade kompetenser. Det handlar bland annat om
vissa yrken inom industrin och sjukvården.
Offentliga arbetsgivare

Privata arbetsgivare
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På längre sikt bedöms bristen på arbetskraft kvarstå eftersom den framtida tillgången
på utbildad arbetskraft kommer att vara begränsad inom många yrken. Det gäller
framför allt bland offentliga arbetsgivare. En bidragande orsak är ett för lågt tillskott
av nya utbildade till yrken inom kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.
Samtidigt ökar behoven av personal till dessa verksamheter på grund av den
demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre i befolkningen.
Strukturomvandlingen som sker på arbetsmarknaden med digitalisering och
automatisering medför också ett ökat behov av kompetenser inom teknik, data och it.
De utbildningssatsningar som nu initieras i kunskapslyftet kan underlätta
kompetensförsörjningen på sikt.
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Fler i arbetskraften under prognosperioden
Befolkningsutvecklingen påverkar arbetskraften i hög utsträckning. Under de senaste
åren har befolkningen växt i hög takt genom ett tillskott av utrikes födda och
arbetskraften har ökat som en följd. För helåret 2019 ökade arbetskraften med
63 000 personer, motsvarande 1,2 procent, till 5 504 000 personer i åldrarna 15-74
år enligt AKU. Till följd av pandemin minskade sedan arbetskraften något under det
första halvåret 2020 för att sedan vända uppåt mot tidigare nivåer under det tredje
kvartalet.
Under prognosperioden bedöms arbetskraften för åldersgruppen 15-74 år att
fortsätta öka, men i lägre takt än tidigare. Under helåret 2020 bedöms arbetskraften
att öka med 0,3 procent. För 2021 och 2022 bedöms motsvarande ökning till 0,5
respektive 0,6 procent. Att arbetskraften fortsätter att öka är en effekt av att
befolkningen fortsätter att växa. Arbetskraftsdeltagandet i befolkningen väntas uppgå
till 73,4 procent under 2022, vilket kan jämföras med 73,3 procent helåret 2019. Det
innebär att arbetskraften som andel av befolkningen i åldern 15-74 år upprätthålls
under prognosperioden.

Arbetskraften 15-74 år, förändring per år
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Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

I lågkonjunktur är det vanligt att fler påbörjar studier, något som också understödjs
av att regeringen utökat antalet studieplatser. Preliminär statistik visar att antalet
studenter vid svenska högskolor ökade med 32 700, eller 10 procent, jämfört med
året innan.12 Att fler i befolkningen väntas studera under prognosperioden håller
tillbaka arbetskraftsdeltagandet.

Fler arbetslösa som en konsekvens av krisen
Efter att ha sjunkit under flera år ökade arbetslösheten till 6,8 procent i genomsnitt
under 2019 för åldersgruppen 15-74 år enligt AKU. Utvecklingen har nu förstärkts
och arbetslösheten har ökat tydligt i spåren av pandemin. Ökningstakten har dock
hållits tillbaka av att arbetskraftsdeltagandet minskade under krisens inledande
12

Uppgifter från Universitetskanslersämbetet, UKÄ
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skede. Även stödåtgärder som korttidspermitteringar, omställningsstöd och fler
utbildningsplatser har hållit tillbaka uppgången i arbetslösheten som annars bedöms
ha ökat i betydligt högre takt. Under tredje kvartalet stabiliserades arbetslösheten.
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet arbetslösa kommer att öka under
inledningen av 2021. Därefter väntas antalet arbetslösa minska i en återhållsam takt
när efterfrågan på arbetskraft successivt växlar upp. Arbetslösheten 15-74 år enligt
AKU bedöms stiga från 8,5 procent 2020 till 9,4 procent under 2021 för att därefter
minska till 8,7 procent under 2022. Det innebär att effekterna av pandemin på
arbetsmarknaden är tydliga under hela prognosperioden.
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Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
Arbetslösheten har ökat tydligt i spåren av pandemin. Under prognosperioden
bedöms antalet inskrivna arbetslösa öka till de högsta nivåerna under hela 2000talet. Särskilt svår bedöms situationen vara för kortutbildade och personer som var
arbetslösa innan krisen. Antalet långtidsarbetslösa väntas fortsätta att öka från
redan rekordhöga nivåer.

Arbetslösheten har ökat på bred front i spåren av pandemin
Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitetsstöd) har ökat på bred front i spåren av pandemin. Ökningen inleddes dock
redan under andra halvåret 2019 som en följd av konjunkturavmattningen.
Utvecklingen har sedan förstärkts påtagligt som en effekt av pandemin och antalet
inskrivna arbetslösa ökade i hög takt under krisens inledande skede. Under hösten
har utvecklingen stabiliserats i takt med att arbetsmarknaden sakta börjat komma
igång, där fler inskrivna arbetslösa har lämnat för arbete och utbildning.
I slutet av november uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 451 000 personer, vilket
är en ökning med närmare 87 000 personer jämfört med samma månad förra året.
Den relativa arbetslösheten har under samma period stigit med 1,5 procentenheter
till 8,7 procent. Arbetslösheten har ökat på bred front för olika grupper av inskrivna
arbetslösa – för både män och kvinnor, bland olika åldersgrupper, för inrikes och
utrikes födda samt för olika utbildningsnivåer. Sedan i mars när pandemin blev tydlig
på arbetsmarknaden har arbetslöshetsnivån ökat förhållandevis mest för ungdomar
18-24 år, utrikes födda och personer som saknar gymnasial utbildning.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år för olika grupper
som andel av den registerbaserade arbetskraften
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Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten hade varit betydligt högre utan de
åtgärder som regeringen införde i form av stöd för korttidsarbete, omställningsstöd
och fler utbildningsplatser. Dessa har dämpat effekterna av pandemin på
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arbetsmarknaden och hållit tillbaka ökningstakten i arbetslösheten som annars hade
varit betydligt högre.

Fler deltidsarbetslösa registrerade som arbetssökande
Utöver inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd) så finns det också timanställda och deltidsarbetslösa registrerade som
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det omfattar personer som har ett arbete på
deltid och som har en kortare tjänstgöringstid än de skulle vilja ha och tillfälligt
timanställda.
Antalet registrerade timanställda och deltidsarbetslösa har ökat som en följd av
pandemin. I slutet av oktober fanns drygt 68 000 personer registrerade som
deltidsarbetslösa. Det är en ökning med 13 000 personer, eller 24 procent, jämfört
med samma månad föregående år.

Antalet inskrivna arbetslösa ökar igen 2021
Framöver bedömer Arbetsförmedlingen att antalet inskrivna arbetslösa kommer att
öka i en återhållsam takt fram till och med första halvåret 2021. Därefter bedöms
antalet inskrivna arbetslösa att plana ut och sedan minska när restriktioner kan lättas
och aktiviteten i ekonomin därefter gradvis ökar. Jämfört med Arbetsförmedlingens
tidigare bedömningar är arbetslöshetsnivån lägre och förloppet förskjutet och mer
utdraget. För helåret 2020 beräknar Arbetsförmedlingen antalet inskrivna arbetslösa
i huvudscenariot13 till i genomsnitt 437 000 personer. För 2021 och 2022 är
motsvarande bedömningar 476 000 respektive 447 000 personer. Det motsvarar
årsgenomsnitt under prognosperioden som är de högsta under hela 2000-talet.

Inskrivna arbetslösa, 16-64 år
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Bedömningarna motsvarar en genomsnittlig arbetslöshetsnivå på 8,5 procent under
2020. För 2021 och 2022 är motsvarande nivåer 9,1 respektive 8,6 procent. Det

13

Läs mer om Arbetsförmedlingens alternativa scenarier i bilaga 2.

27

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020

Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

innebär att återhämtningen kommer att ta tid och att effekterna av pandemin är
allvarliga på arbetsmarknaden under hela prognosperioden.
Att antalet inskrivna arbetslösa bedöms öka framöver beror bland annat på att
restriktioner hämmar den ekonomiska aktiviteten i delar av ekonomin. Det leder
sannolikt till fortsatta personalneddragningar. Samtidigt har företag fortsatt negativa
anställningsplaner.14 När efterfrågan på arbetskraft ökar igen är det dessutom först
anställda som beviljats stöd för korttidsarbete som går upp i arbetstid. Det är senare i
återhämtningsfasen som företagen nyrekryterar personal. Samtidigt fortsätter antalet
personer i arbetskraften att öka under 2021, där fler står initialt längre ifrån
arbetsmarknaden, vilket också är en bidragande faktor till att arbetslösheten ökar.
Det finns dessutom lagda varsel som ännu inte resulterat i uppsägningar. Sedan
pandemins effekter blev tydliga på svensk arbetsmarknad har fler än 114 000
personer varslats om uppsägning. Preliminär uppföljning efter fyra månader av de
drygt 89 000 personer som varslades under perioden mars till och med juni i år visar
att 55 procent blivit uppsagda och att 22 procent varit inskrivna som arbetslösa under
uppföljningsperioden. Under finanskrisen hade ungefär 60 procent av de varslade
blivit uppsagda och 30 procent arbetslösa vid uppföljning efter sex månader. När fler
varsel verkställs framöver kan detta medföra ytterligare uppsägningar där fler
personer riskerar att bli arbetslösa. Samtidigt bedöms antalet personer berörda av
varsel om uppsägning att öka i samband med att företag inte längre kan nyttja stödet
för korttidsarbete.

Utrikes födda står för tillskottet till arbetskraften
Befolkningsstrukturen påverkar arbetskraftens utveckling i hög omfattning. Under de
senaste åren har den inrikes födda befolkningen i yrkesaktiv ålder, 16-64 år, minskat
kontinuerligt. Den befolkningstillväxt som ändå har skett i yrkesaktiva åldrar har helt
bestått av utrikes födda. Utvecklingen är ett resultat av demografiska faktorer där
inflödet av yngre inrikes födda till arbetskraften har varit mindre än utflödet av äldre,
samtidigt som den utrikes födda befolkningen i yrkesaktiva åldrar har ökat. Enligt
SCB:s senaste befolkningsprognos kommer den inrikes födda delen av befolkningen
att fortsätta minska fram till 2021 för att sedan öka marginellt under 2022. Det är
den första befolkningsökningen bland inrikes födda sedan slutet på 2000-talet.
Under de senaste tio åren har arbetskraften i Sverige ökat med över 500 000 personer, motsvarande en ökningstakt på en procent årligen. Sverige har det högsta
arbetskraftsdeltagandet av samtliga EU-länder. Detta beror främst på ett högt
arbetskraftsdeltagande bland kvinnor, där Sverige skiljer sig markant från andra
länder. Arbetskraftsdeltagandet i befolkningen 2019 var 89,1 procent, vilket kan
jämföras med EU-snittet på 80,0 procent.15

14
15

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer
Enligt Eurostat, avser åldersgruppen 25-64 år
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Befolkning 16-64 år, förändring per år
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Det är dock fortfarande förhållandevis stora skillnader i arbetskraftsdeltagande
mellan olika grupper, exempelvis mellan yngre och äldre samt mellan utrikes och
inrikes födda. Dessutom finns ett visst gap mellan kvinnor och män, där
arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda kvinnor är märkbart lågt både jämfört med
utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.
Av befolkningen i yrkesverksam ålder, 16-64 år, var det drygt en miljon, motsvarande
16 procent, under 2019 som inte deltog i arbetskraften. De vanligaste orsakerna var
studier (46 procent) och sjukdom (24 procent).

Svårare situation på arbetsmarknaden för ungdomar
Till följd av pandemin har situationen på arbetsmarknaden blivit svårare för
ungdomar. Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år är i regel högre än för övriga
åldersgrupper. Det beror på att ungdomar i allmänhet har en lösare förankring på
arbetsmarknaden än äldre till följd av kortare arbetslivserfarenhet och förhållandevis
mer osäkra anställningsformer. När effekterna av pandemin blev tydliga på
arbetsmarknaden ökade antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i hög takt. Det beror
på att efterfrågan helt eller delvis avstannade för branscher som hotell, restaurang
och handel där många ungdomar arbetar. Det är också branscher med många viktiga
ingångsjobb på arbetsmarknaden där en stor andel av de anställda har tillfälliga
anställningar.
Under hösten stabiliserades arbetslösheten för ungdomar för att sedan minska under
augusti, september och oktober när drygt 10 000 arbetslösa ungdomar lämnade för
reguljära studier, vilket nästan är en dubblering jämfört med samma period förra
året. I slutet av november uppgick antalet inskrivna arbetslösa ungdomar till närmare
63 000 personer, vilket är en ökning med 13 000 personer jämfört med samma
månad föregående år. Den relativa arbetslösheten har under samma period stigit med
2,5 procentenheter till 11,8 procent. Fler arbetslösa ungdomar innebär att
konkurrensen om jobben ökar. Samtidigt har antalet ungdomar 18-24 år i
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befolkningen minskat sedan 2014, vilket håller tillbaka antalet inskrivna arbetslösa
ungdomar.16

Inskrivna arbetslösa, 18-24 år
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år väntas öka igen fram till sommaren
2021. Det är en följd av minskad aktivitet i ekonomin med restriktioner som påverkar
branscher i den privata tjänstenäringen där det är vanligt att ungdomar arbetar.
Antalet arbetslösa ungdomar beräknas till i genomsnitt 62 000 personer under 2020.
För 2021 och 2022 är motsvarande bedömning 71 000 respektive 60 000 personer.
Det innebär genomsnittliga arbetslöshetsnivåer under 2020 och 2021 på 11,7
respektive 13,2 procent. För 2022 är motsvarande 11,5 procent.
Att ungdomar varvar kortare anställningar med perioder i arbetslöshet är inget större
problem i normala tider. Under rådande omständigheter har dock efterfrågan på
arbetskraft dämpats inom många branscher där ingångsjobb är vanliga. Samtidigt
medför strukturomvandlingen på arbetsmarknaden att vissa jobb, exempelvis inom
handeln, inte kommer tillbaka efter krisen. Det rådande läget på arbetsmarknaden
riskerar därför att försena och försvåra inträdet för ungdomar på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten bland utrikes födda har ökat från en hög nivå
En stor andel av de utrikes födda arbetar i den privata tjänstesektorn som drabbats
hårt av krisen. Utrikes födda är dessutom överrepresenterade bland personer med
tillfälliga anställningar, som är de som först blir arbetslösa först när efterfrågan på
arbetskraft minskar. Det innebär att situationen på arbetsmarknaden har blivit
svårare för utrikes födda, och framför allt för dem som är nya på svensk
arbetsmarknad. Det är dock viktigt att lyfta att utrikes födda är en heterogen grupp,
där skillnader i utbildningsnivå, utbildningsinriktning och tid i Sverige spelar roll för
individens konkurrenskraft på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten är också
generellt högre bland utrikes födda än bland inrikes födda, vilket bland annat beror

Antalet ungdomar 18-24 år i befolkningen var i genomsnitt 900 000 personer under 2009-2013, vilket kan
jämföras med 811 000 personer under 2019.
16
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på att det tar tid för nyanlända att lära sig ett nytt språk och att bygga upp ett
kontaktnät.
Bland utrikes födda har antalet inskrivna arbetslösa ökat tydligt i spåren av
pandemin, dessutom från en redan hög nivå. I slutet av november uppgick antalet
inskrivna arbetslösa som är utrikes födda till närmare 242 000 personer, vilket är en
ökning med närmare 34 000 personer jämfört med motsvarande månad förra året.
Utrikes födda utgör därmed 54 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa,
vilket är en överrepresentation i förhållande till att 30 procent av befolkningen 16-64
år är utrikes födda.
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka för
både inrikes och utrikes födda. För helåret 2020 beräknas antalet inskrivna
arbetslösa som är utrikes födda till i genomsnitt 236 000 personer. För 2021 och
2022 är motsvarande bedömningar 259 000 respektive 246 000 personer.

Inskrivna arbetslösa, utrikes födda, 16-64 år
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Källa: Arbetsförmedlingen

I slutet av november uppgick antalet inskrivna arbetslösa som är inrikes födda till
209 000 personer, vilket är en ökning med 53 000 personer jämfört med samma
månad föregående år. För inrikes födda bedöms antalet inskrivna arbetslösa till i
genomsnitt 202 000 personer under 2020. För 2021 och 2022 är motsvarande
bedömningar 217 000 respektive 201 000 personer.

Svårast situation för arbetslösa med kort utbildning
En gymnasial utbildning är den viktigaste faktorn för möjligheten till varaktig
etablering på svensk arbetsmarknad. Det är därför oroväckande att antalet inskrivna
arbetslösa med kort utbildning,17 som redan var på en hög nivå, har ökat i spåren av
pandemin. I slutet av november uppgick antalet inskrivna arbetslösa som saknar
gymnasial utbildning till närmare 146 000 personer, vilket är en ökning med drygt
16 000 personer jämfört med samma månad förra året. Den relativa arbetslösheten
har under samma period stigit med 2,3 procentenheter till 24,9 procent. Den svåra
17

Kort utbildning definieras som en lägre utbildningsnivå än gymnasial utbildning.
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situationen för kortutbildade blir tydlig av att en tredjedel av samtliga inskrivna
arbetslösa saknar gymnasial utbildning i förhållande till 16 procent av befolkningen.
I slutet av november saknade dessutom närmare 79 000 av de inskrivna arbetslösa en
utbildning motsvarande grundskola. Det motsvarar 54 procent av de inskrivna
arbetslösa med högst en förgymnasial utbildning, eller 17 procent av samtliga
inskrivna arbetslösa.
Antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning var på rekordhöga nivåer redan
under inledningsskedet av 2020. Arbetsförmedlingen bedömer att ökningen kommer
att fortsätta och kan närma sig 160 000 personer under 2021. Situationen för
kortutbildade bedöms dessutom bli svårare framöver som en följd av den påskyndade
strukturomvandlingen som ställer högre krav på arbetskraftens kompetenser. Med
anledning av den rådande situationen på arbetsmarknaden är en gymnasial
utbildning viktigare än någonsin tidigare.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år, förgymnasial
utbildning nio (tio) år eller kortare
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Källa: Arbetsförmedlingen

Under prognosperioden finns det en risk att personer med kort utbildning lämnar
arbetskraften när konkurrensen om jobben ökar. Särskilt svår bedöms situationen bli
för utrikes födda kvinnor som saknar utbildning motsvarande grundskola. Det är
oroande inte minst mot bakgrund av att kvinnor med svag utbildningsbakgrund har
en synnerligen svag koppling till arbetsmarknaden. Gruppen har en mycket låg
sysselsättningsgrad och de drabbas i hög grad av arbetslöshet när de träder in på
arbetsmarknaden. Deras utsatta situation visar sig också genom att närmare hälften
inte deltar i arbetskraften. Detta medför att de arbetslöshetsnivåer som presenteras i
olika sammanhang inte ger en fulltäckande bild över situationen.

Långtidsarbetslösheten ökar till rekordnivåer
Långtidsarbetslösheten började stiga redan under hösten 2019 som en följd av
avmattningen i ekonomin. Utvecklingen förstärktes sedan av krisen när efterfrågan
på arbetskraft dämpades och konkurrensen om jobben ökade. I november 2020
fanns det drygt 173 000 inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv
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månader vid Arbetsförmedlingen. Det är drygt 23 000 fler än i fjol och motsvarar 38
procent av samtliga inskrivna arbetslösa.
Antalet inskrivna arbetslösa som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet har
samtidigt ökat markant. I slutet av november hade drygt 101 000 inskrivna arbetslösa
varit utan arbete mellan sex och tolv månader, jämfört med 65 000 för ett år sedan.
Det är oroväckande inte minst mot bakgrunden att längre tider i arbetslöshet
försvårar möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns därför stora
behov av tidiga insatser för att förhindra att fler hamnar i långtidsarbetslöshet.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år, tid utan arbete
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Säsongrensade data, trendvärden till och med november 2020
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet långtidsarbetslösa kommer fortsätta öka
framöver och kan överstiga 200 000 personer under 2021. Hur antalet
långtidsarbetslösa utvecklas framöver beror dock på hur långvarig krisen blir och hur
många av de långtidsarbetslösa som är i behov av utbildningsinsatser och som kan
anvisas till reguljära studier.

Svårare för arbetslösa med svag konkurrensförmåga
Arbetsförmedlingen har identifierat olika grupper av arbetslösa som i genomsnitt
löper en högre risk än andra att hamna i långvariga perioder utan arbete och därför
bedöms ha svag konkurrensförmåga. Till dessa grupper räknas personer som saknar
gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa äldre än 55
år. Det är dock viktigt att betona att det finns variationer mellan individer.
Andelen inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga minskade under
inledningen av krisen. Det var en följd av att många nya arbetslösa hade en starkare
ställning på arbetsmarknaden. Under hösten när arbetsmarknaden kommit igång har
dock andelen återigen ökat när förhållandevis fler inskrivna arbetslösa med starkare
konkurrensförmåga lämnat för arbete och utbildning.
I slutet av november 2020 uppgick antalet inskrivna arbetslösa med svag
konkurrensförmåga till närmare 312 000 personer, motsvarande sju av tio inskrivna
arbetslösa. Det är 42 000 personer fler än för ett år sedan. Den rådande situationen
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på arbetsmarknaden innebär att de arbetslösa som redan hade en svag position får
det ännu svårare i konkurrensen om jobben.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år
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Säsongrensade data, trendvärden till och med november 2020
Källa: Arbetsförmedlingen

Den svårare situationen på arbetsmarknaden visar sig bland annat genom att 84
procent av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete mer än tolv månader återfinns
inom grupper med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Andelen är än
högre bland arbetslösa som varit utan arbete längre än två år, där närmare nio av tio
har en svag konkurrensförmåga.

Utbildning är en faktor som i hög grad påverkar möjligheterna att komma ut i arbete.
I slutet av november saknade en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa gymnasial
utbildning. Den andelen blir högre med tiden i arbetslöshet och i slutet av november
saknade 39 procent av de långtidsarbetslösa, som varit utan arbete i mer än tolv
månader, en gymnasial utbildning.
Andel av inskrivna arbetslösa efter tid utan arbete och utbildningsnivå
Utan arbete i 0-6
månader
26 procent

Utan arbete i 6-12
månader
30 procent

Utan arbete i mer än
12 månader
39 procent

Gymnasial utbildning

44 procent

39 procent

35 procent

Eftergymnasial utbildning

30 procent

31 procent

26 procent

Totalt

100 procent

100 procent

100 procent

Förgymnasial utbildning

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, november 2020

Att fler arbetslösa har en gymnasial utbildning och färsk arbetslivserfarenhet, och
står därför närmare arbetsmarknaden, försvårar situationen för långtidsarbetslösa
och personer med kort utbildning genom ökad konkurrens om jobben. Detta medför
en förhöjd risk att långtidsarbetslösheten fortsätter att stiga framöver och att den
strukturella arbetslösheten permanentas på en högre nivå.
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Antalet inskrivna arbetslösa innan pandemin jämfört med finanskrisen 2008
Den pågående pandemin är en annan typ av kris än vad som tidigare upplevts i
modern tid. Den skiljer sig tydligt från finanskrisen 2008, som grundade sig i
underliggande obalanser i det finansiella systemet, då det i grunden rör sig om en
hälsokris. En annan skillnad är sammansättningen bland de inskrivna arbetslösa på
Arbetsförmedlingen. I augusti 2008 fanns det 214 000 inskrivna arbetslösa, vilket
motsvarande en arbetslöshetsnivå på 4,9 procent. Det kan jämföras med i februari
2020 då det fanns 377 000 inskrivna arbetslösa, som motsvara en arbetslöshetsnivå
på 7,4 procent. Det innebär att det fanns betydligt fler arbetslösa innan denna kris,
trots flera år med högkonjunktur och stor efterfrågan på arbetskraft.
Fler inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga

Även sammansättningen bland de inskrivna arbetslösa skiljer sig åt innan de olika
kriserna. I augusti 2008 uppgick antalet inskrivna arbetslösa med svag
konkurrensförmåga till 120 000 personer eller 56 procent av alla inskrivna
arbetslösa. I februari 2020 var motsvarande nivå 277 000 personer, vilket
motsvarade 74 procent av de inskrivna arbetslösa. Det är således ett helt annat
utgångsläge inför denna kris och det skapar stora utmaningar fram till 2022.
Större andel inskrivna arbetslösa med kort utbildning

Innan pandemin saknade 133 000 inskrivna arbetslösa, vilket motsvarar drygt 35
procent, en gymnasial utbildning. Vid en jämförelse med finanskrisen 2008 var
antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning drygt 59 000, vilket motsvarade 28
procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Det innebär att fler och en större andel av
de inskrivna arbetslösa nu saknar en gymnasial utbildning.
Rekordmånga långtidsarbetslösa innan pandemin

Antalet långtidsarbetslösa ökade i samband med finanskrisen 2008, men har efter
det fortsatt att öka som en följd av strukturella förändringar och permanentats på en
högre nivå. Under 2010 trädde etableringsuppdraget i kraft där Arbetsförmedlingen
fick ett samordnande ansvar att samordna insatser för nyanlända och invandrare som
fått uppehållstillstånd och påskynda deras etablering i samhället. Tidigare var det
kommunerna som samordnade ansvaret. Det genomfördes även förändringar i
sjukförsäkringen, vilket inneburit att personer förflyttats från Försäkringskassan till
Arbetsförmedlingen. Sedan har antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda ökat
i kölvattnet av den stora flyktinginvandringen under mitten av 2010-talet.
Jämfört med inledningen av finanskrisen 2008 fanns det betydligt fler
långtidsarbetslösa innan pandemins utbrott. I februari 2020 fanns 154 000 inskrivna
arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket motsvarar 41 procent av
samtliga inskrivna arbetslösa. Det kan jämföras med 55 000 långtidsarbetslösa i
augusti 2008, vilket motsvarade 26 procent av samtliga inskrivna arbetslösa.
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Antalet inskrivna arbetslösa har ökat i samtliga län
Det finns stora skillnader i arbetslösheten mellan olika län. Variationerna beror bland
annat på tillgången till efterfrågad arbetskraft, branschbredd och graden av
specialisering. Arbetslösheten har generellt varit högre för län med en mer ensidig
branschstruktur än i län där det finns större representation bland fler näringsgrenar
och en mer utvecklad tjänstesektor.
I spåren av pandemin har arbetslösheten ökat för samtliga län. Arbetslösheten har
dock ökat förhållandevis mest i storstadslänen, framför allt Stockholms och Västra
Götalands län. Men även län med en utbredd tjänstesektor som Uppsala och
Hallands län. Samtidigt finns det påtagliga skillnader i arbetslöshet inom länen.
Kommuner där offentlig sektor utgör en stor andel av näringsstrukturen har haft
större motståndskraft till den negativa utvecklingen.

Inskrivna arbetslösa i november 2020 som andel av
den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

* Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år
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Stora utmaningar på arbetsmarknaden
Svensk arbetsmarknad befinner sig fortfarande i en kris och arbetslösheten har
ökat på bred front – bland olika åldersgrupper, olika utbildningsnivåer samt för
både inrikes och utrikes födda. Det finns en stor osäkerhet om krisens förlopp och
varaktighet, effekterna av pandemin bedöms dock bli långvariga.

Fortsatt allvarligt läge på svensk arbetsmarknad
Den pågående pandemin är en ny typ av kris som tidigare inte upplevts i modern tid.
Svensk arbetsmarknad befann sig innan pandemin i ett starkt utgångsläge och det
rådde brist på arbetskraft i de flesta sektorer. Inledningsvis slog krisen direkt mot
den privata tjänstesektorn när efterfrågan hastigt bromsade in. De kraftiga effekterna
av pandemin på arbetsmarknaden blev tydliga genom att närmare 70 000 personer
under två månader varslades om uppsägning i mars och april, vilket är det högsta
antalet varslade som någonsin uppmätts. Samtidigt har kraftfulla åtgärder vidtagits i
form av korttidspermitteringar, omställningsstöd och ökade möjligheter till
utbildning för att dämpa effekterna av pandemin i ekonomin och på
arbetsmarknaden.
Trots det starka utgångsläget på svensk arbetsmarknad fanns det ett stort antal
inskrivna arbetslösa redan innan pandemin. Det beror på att många arbetslösa
saknade de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågade. Detta var en bidragande
orsak till att långtidsarbetslösheten, som vanligtvis släpar efter, började öka
anmärkningsvärt tidigt under konjunkturavmattningen som skedde hösten 2019.
Den ökade konkurrensen om jobben som krisen medfört innebär att situationen på
arbetsmarknaden har blivit ännu svårare för personer som redan var arbetslösa.
Situationen är även mer ansträngd för nya personer på arbetsmarknaden som saknar
erfarenhet, som ungdomar och utrikes födda.
Krisen har samtidigt medfört att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har
påskyndats. En mer avancerad arbetsmarknad ställer högre krav på arbetskraftens
kompetenser då innehållet i vissa yrken förändras och andra yrken försvinner, vilket
riskerar att öka obalanserna. Samtidigt finns det över 100 000 personer som riskerar
att hamna i långtidsarbetslöshet. Risken är därför överhängande att arbetslösheten
biter sig fast på högre nivåer framöver.

Utmaningarna på arbetsmarknaden under prognosperioden
Ett stort antal arbetslösa är en stor utmaning för hela samhället. Arbetsförmedlingen
lyfter fram fyra utmaningar på arbetsmarknaden fram till och med 2022:
•
•
•
•

Ökad konkurrens om jobben medför svårare situation för fler
Risk för ökad obalans på arbetsmarknaden
Över 100 000 personer riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet
Ändrade förutsättningar att genomföra arbetsmarknadspolitiken
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Fler får en svårare situation när konkurrensen om jobben ökar
De som blev arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskade under krisens
inledande skede var främst personer med tillfälliga anställningar och nya personer på
arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes födda. Situationen har försvårats
ytterligare för dessa personer då krisen har drabbat privata tjänster som hotell,
restauranger och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns
många ingångsjobb. Unga och utrikes födda är överrepresenterade både i dessa
branscher och bland dem med tillfälliga anställningar. Successivt har även anmälda
varsel verkställts, vilket har resulterat i uppsägningar och arbetslöshet även bland
tillsvidareanställda. Exempelvis inom industrin.
Att efterfrågan på arbetskraft har dämpats inom flera branscher där ingångsjobb är
vanliga riskerar att försena och försvåra inträdet för personer som är nya på
arbetsmarknaden. Studier18 visar att övergången från skola till arbetsmarknad är
viktig och att tidig arbetslöshet kan få långvariga konsekvenser. Det handlar dels om
större risk för att vara arbetslös senare i livet, dels om lägre inkomster. Att hamna i
långtidsarbetslöshet innebär samtidigt förlorade möjligheter att samla på sig viktig
arbetslivserfarenhet. När fler nya personer fyller på arbetskraften successivt riskerar
de som blev arbetslösa under ett tidigt skede att hamna längre bak i kön. För att
minska de potentiellt negativa effekterna är det viktigt att hålla kontakten med
arbetsmarknaden och söka de jobb som finns, och att man tillfälligt eller permanent
kan behöva byta yrke eller bransch.
Att det nu finns ett stort antal inskrivna arbetslösa innebär att konkurrensen om
jobben ökar. Situationen har därför även blivit svårare för personer som var
arbetslösa innan krisen. Trots ett fortsatt svårt läge har arbetsmarknaden sakta börjat
att komma igång under hösten, och fler arbetslösa lämnade Arbetsförmedlingen för
arbete och utbildning. Det är dock tydligt att de som får jobb i huvudsak är personer
som varit arbetslösa under kortare tid och som nästan uteslutande har minst en
gymnasieutbildning.
En fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt
etablera sig på arbetsmarknaden. Det visar sig bland annat genom att personer med
kort utbildning är överrepresenterade bland de inskrivna arbetslösa på
Arbetsförmedlingen. Mot den bakgrunden är det oroväckande att mer än en fjärdedel
av eleverna lämnar gymnasieskolan utan en godkänd gymnasieutbildning19. För att
öka möjligheterna på arbetsmarknaden är det därför viktigt att hela samhället tar
ansvar, skapar förutsättningar och motiverar unga att fullfölja sina studier.
En gymnasieutbildning är dessutom en förutsättning för högre utbildning. För de
som har funderat på att vidareutbilda sig är det nu ett bra tillfälle. Enligt
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ökade både antalet sökande och antalet antagna
till höstterminen 2020 kraftigt jämfört med höstterminen 2019. Regeringens
krispaket med fler utbildningsplatser och utökad distansundervisning på universitet
och högskolor samt fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet har varit en
18
19

IFAU, Oskar Nordström Skans – Har ungdomsarbetslösheten långsiktiga effekter?
Skolverket – Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2019
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viktig åtgärd som möjliggjort att fler kunnat börja studera. På sikt kommer det att
finnas ett stort behov av utbildad arbetskraft, fler utbildningsplatser är därför ett
viktigt inslag som kan underlätta kompetensförsörjningen på sikt.

Överhängande risk för ökad obalans på arbetsmarknaden
Krisen har bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har
påskyndats. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden innebär att digitalisering
och automatisering fortsatt är en viktigare del av arbetet framöver, vilket ställer nya
och högre krav på arbetskraftens kompetenser.
För att möta strukturomvandlingen på arbetsmarknaden behövs möjligheter för
utbildning, kompetensutveckling och omställning. Regeringens insatser för
kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer är ett viktigt
inslag, men arbetsgivarna har också ett stort ansvar för den långsiktiga
kompetensförsörjningen. Det är viktigt att arbetsgivare skapar förutsättningar för
livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling, så de anställdas
kvalifikationer kan möta de nya krav som följer av strukturomvandlingen. Det gäller i
synnerhet för de branscher som har drabbats hårt av krisen och kan få bestående
effekter av krisen, exempelvis resebranschen och handeln. Det handlar också om att
förbättra arbetsvillkoren för att kunna behålla befintlig personal och för att kunna
attrahera fler personer till utbildningar kopplade till efterfrågade kompetenser.
Redan före krisen fanns det många inskrivna arbetslösa som inte fått arbete trots
flera år med stark efterfrågan på arbetskraft. Det förklaras av diskrepansen mellan
vad arbetsgivarna efterfrågar och de arbetslösas kompetenser. Strukturomvandlingen
riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler personer saknar de
kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Samtidigt riskerar de som redan var
arbetslösa innan krisen att få det ännu svårare när kompetenskraven ökar, framför
allt för arbetslösa med kort utbildning. Det finns därför en risk att
strukturarbetslösheten stiger i spåren av pandemin och kan medföra att den totala
arbetslösheten permanentas på en högre nivå.
För att minska obalanserna på arbetsmarknaden på sikt är det viktigt att öka
tillgången på efterfrågade kompetenser. Innan krisen var svensk arbetsmarknad i ett
starkt utgångsläge där det rådde brist på efterfrågad arbetskraft inom de flesta
sektorer. På sikt kommer det att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft och
det blir därför viktigt att ta tillvara på alla som kan arbeta. Behovet drivs bland annat
av befolkningstillväxten med en förändrad demografi där fler i befolkningen är yngre
och äldre. Det skapar ett stort behov av personal inom offentlig verksamhet som
utbildning, vård och omsorg. Samtidigt innebär den fortsatta digitaliseringen att det
kommer finnas ett stort behov av kompetenser inom teknik, data och it. Det blir
därför viktigt att skapa möjligheter för utbildning, omskolning senare i livet och att
vägleda fler till utbildning som leder till arbete.
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Över 100 000 personer riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet
Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i
mer än 12 månader till följd av en dämpad jobbtillväxt, färre subventionerade
anställningar och en ökad strukturomvandling på arbetsmarknaden. Pandemin har
förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk att antalet
långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka framöver.
Inte minst mot bakgrunden att över 100 000 inskrivna arbetslösa, i slutet av
november, hade varit utan arbete i sex till tolv månader.
Till följd av krisen ökar långtidsarbetslösheten på bred front där nya grupper hamnat
i längre tider av arbetslöshet. Även om risken för långtidsarbetslöshet är mer
överhängande för personer med kort utbildning ökar nu även andelen
långtidsarbetslösa med minst gymnasial utbildning och som står närmare
arbetsmarknaden. Samtidigt är det oroväckande att antalet inskrivna arbetslösa som
saknar gymnasial utbildning parallellt fortsätter att öka.
Även för de långtidsarbetslösa har situationen blivit svårare som en följd av
pandemin. Många nya arbetslösa har minst gymnasial utbildning, färsk
arbetslivserfarenhet och därmed en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsläget försvåras därför för långtidsarbetslösa genom ökad konkurrens
om jobben. Längre tider av arbetslöshet i sig försvårar möjligheterna att komma ut på
arbetsmarknaden. Samtidigt riskerar strukturomvandlingen att försvaga de
långtidsarbetslösas ställning ytterligare genom att förstärka obalanserna mellan vad
arbetsgivarna efterfrågar och de arbetslösas kompetenser.
De försämrade utsikterna på arbetsmarknaden gör det svårare att hitta
arbetsplatsförlagda insatser som praktik och subventionerade anställningar. Det kan
förstärka de negativa effekterna för långtidsarbetslösheten framöver.
Subventionerade anställningar ger arbetslivserfarenhet, språkträning och ett större
nätverk som gör att chanserna ökar för långtidsarbetslösa att få ett osubventionerat
jobb. Det krävs ofta en kedja av insatser för att långtidsarbetslösa ska kunna etablera
sig på arbetsmarknaden, och där är subventionerade anställningar en viktig del.
Att långtidsarbetslösheten ökar på bred front är en utmaning som ställer nya krav på
arbetsmarknadspolitiken. Det blir viktigt med stöd och insatser för att stärka de
långtidsarbetslösas kompetenser där olika utbildningsinsatser blir det centrala
verktyget för att motverka att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå.
Det finns därför ett stort behov av utbildning som i huvudsak finns i inom det
reguljära utbildningsväsendet. Det handlar både om kommunal vuxenutbildning och
även yrkesutbildning för personer med kort utbildning. Men även yrkesutbildningar,
arbetsmarknadsutbildningar och rekryteringsutbildningar för personer som är i
behov av omskolning.

40

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020

Stora utmaningar på arbetsmarknaden

Ändrade förutsättningarna att genomföra arbetsmarknadspolitiken
I spåren av pandemin har antalet nya arbetslösa ökat i hög takt. För att kunna möta
alla nya arbetslösa har Arbetsförmedlingen behövt styra om olika insatser och
resurser. Fler inskrivna arbetslösa har samtidigt medfört en högre arbetsbelastning
och att Arbetsförmedlingen behövt göra prioriteringar för att kunna ta emot alla
varselanmälningar och nya arbetslösa.
Det stora antalet inskrivna arbetslösa är en stor utmaning för hela samhället. Med
krisens längd ökar risken att de nya arbetslösa tappar kontakten med
arbetsmarknaden och hamnar i långtidsarbetslöshet eller lämnar arbetskraften.
Arbetsförmedlingen framhåller därför vikten av kompetensutveckling samt att vara
aktiv och söka de jobb som finns. En stor andel av de som blivit arbetslösa under den
pågående krisen kan i högre grad än tidigare vara i behov av någon form av tidig
stöd- och matchningstjänst eller av arbetsmarknadsutbildningar. Detta för att
undvika att den här gruppen hamnar längre från arbetsmarknaden och att
arbetslösheten permanentas på en högre nivå. Arbetsförmedlingen prioriterar att så
snabbt som möjligt kunna möta det ökande behovet genom anvisningar till dessa
tjänster hos externa leverantörer. Utbildning är också en viktig möjlighet till
omställning för att kunna möta arbetsgivarnas behov, det gäller både
arbetsmarknadsutbildningar och reguljär utbildning.
Det finns samtidigt ett stort antal inskrivna arbetslösa som varit utan arbete under
längre tid. Majoriteten av dessa har en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden
och får till följd av krisen ännu svårare att hitta jobb. Till följd av pandemin är
möjligheterna till arbetsplatsförlagda insatser, såsom praktik och subventionerade
anställningar, begränsade. Färre arbetsplatsförlagda insatser innebär tillfälligt
förändrade förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken där ett viktigt verktyg har
minskat i omfattning. Arbetsförmedlingens strategi har varit att förlänga
subventionerade anställningar i de fall där det går och att prioritera
utbildningsinsatser för att rusta personer med svagare konkurrensförmåga inför en
allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad där kompetenskraven ökar.
Arbetsplatsförlagda insatser har också ersatts med upphandlade
arbetsförmedlingstjänster när det är möjligt och diskussioner förs med leverantörer
om anpassningar.
Arbetsförmedlingen har till följd av krisen inte samma möjlighet att i nuläget erbjuda
insatser som ger arbetslivserfarenhet. Att använda utbildning för att rusta
arbetssökande är därför centralt. Fler arbetssökande behöver vägledas till det
reguljära utbildningssystemet för att stärka sin formella kompetens. För detta är
samverkan och samarbete mellan olika politikområden såsom arbetsmarknads-,
utbildnings- och näringspolitiken avgörande. Även samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna blir avgörande när det gäller
utbildningsinsatser.
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Bilaga 1. Nyckeltalstabeller
Svensk BNP, bedömningar för 2020-2022
Procentuell förändring

Utfall
2019

Prognos
2020 2021

2022

BNP, till marknadspris

1,3

-3,5

2,7

3,8

BNP, kalenderkorrigerat

1,4

-3,7

2,6

3,8

Förändring i procent av BNP föregående år
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad, bedömningar för 2020-2022 20
Procentuell förändring/procent/tusental

Utfall
2019

Bedömning
2020
2021

2022

Befolkning (15-74 år)

0,7

0,4

0,4

0,4

Arbetskraft (15-74 år)

1,2

0,3

0,5

0,6

Sysselsatta (15-74 år)

0,7

-1,6

-0,5

1,3

Arbetslöshet (15-74 år)

6,8

8,5

9,4

8,7

Relativa arbetskraftstal (15-74 år)

73,3

73,2

73,3

73,4

Sysselsättningsgrad (15-74 år)

68,3

67,0

66,4

67,0

Antal inskrivna arbetslösa (16-64 år)2

349

437

476

447

2) Arbetsförmedlingens

verksamhetsstatistik

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) kommer från och med 2021 att omfattas av en ny ramlag som grundar
sig i en EU-förordning. Detta kan medföra ett tidsseriebrott. Eftersom SCB i nuläget inte kan uppskatta
effekterna av förändringarna har ingen hänsyn till detta tagits i Arbetsförmedlingens bedömningar.
20
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Bilaga 2. Arbetsförmedlingens scenarier över inskrivna arbetslösa
De bedömningar för inskrivna arbetslösa som presenteras löpande i rapporten är
Arbetsförmedlingens huvudscenario för utvecklingen på arbetsmarknaden under
prognosperioden. Till följd av det osäkra läget kring pandemins effekt på ekonomin
och arbetsmarknaden presenterar Arbetsförmedlingen ytterligare två alternativa
scenarier; ett med bättre och ett med sämre utsikter.

Scenarier inskrivna arbetslösa 16-64 år
bedömning för 2020-2022
Antal

Bättre utsikter

Huvudscenario

Sämre utsikter

550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000

2019

2020
2021
Tremånaders glidande medelvärde

2022

Scenariot med bättre utsikter skulle kunna inträffa om aktiviteten i ekonomin
förbättras tidigare eller i högre omfattning än Arbetsförmedlingen har bedömt i
huvudscenariot. Det skulle exempelvis kunna ske om restriktioner kan lättas tidigare
och i högre omfattning till följd av en snabbare vaccinationsprocess än beräknat. I
scenariot med bättre utsikter är återhämtningen något snabbare än i huvudscenariot.
Scenariot med sämre utsikter skulle kunna inträffa om smittspridningen fortsätter att
öka under en längre period än förväntat eller om en tredje våg av ökad smittspridning
skulle inträffa i Sverige. Det skulle också kunna ske om vaccinationsprocessen tar
längre tid än beräknat. Fler och mer omfattande restriktioner skulle kunna medföra
att aktiviteten i ekonomin dämpas i högre omfattning än i huvudscenariot. Utsikterna
skulle också kunna bli sämre om det skulle uppstå störningar i globala värdekedjor,
vilket skulle kunna påverka svensk industriproduktion och export. I scenariot med
sämre utsikter bedöms återhämtningen ta längre tid än i huvudscenariot.
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Bilaga 3. Arbetsförmedlingens prognoser
Syfte
Arbetsförmedlingens prognosarbete har som huvudsyfte att ge myndigheten
detaljerad kunskap om läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket
bland annat är viktigt för arbetet med vägledning. Prognosarbetet stöder på så sätt
Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att matcha arbetssökande mot
arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är därtill ett viktigt
underlag för planeringen av verksamheten. Ytterligare ett viktigt syfte med
Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och påverka externa aktörer. Vår
förhoppning är att prognosarbetet ska skapa förutsättningar för en bättre fungerande
arbetsmarknad.

Ny insamlingsmetod under 2020
Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar till följd av myndighetens nya
uppdrag i januariavtalet. De nya förutsättningarna har bidragit till att
Arbetsförmedlingen bytt insamlingsmetod för undersökningarna under 2020.
Myndigheten har frångått den tidigare metoden där arbetsförmedlare har intervjuat
arbetsgivare och istället med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, skickat ut
webbenkäter till arbetsställen.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på webbenkäter som skickats till ett stort
antal privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare. Frågorna handlar bland annat
om arbetsgivarnas bedömning om efterfrågan på varor och tjänster. Vidare ställs
frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov,
arbetskraftsbrist samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga
arbetsgivarna frågor om utvecklingen av 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 enkäten utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna. En
analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av statistik
och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urvalsdesign
Urvalsramen utgörs av Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Urvalet av
arbetsställen21 är representativt och stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007,

21

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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se nedan), arbetsställestorlek22 och region. Urvalet avser arbetsställen med minst fem
anställda där arbetsställen med 100 eller fler anställda totalundersöks.
I varje stratum dras ett OSU med Neyman-allokering efter antalet anställda. Små
stratum slås samman med avseende på storleksklass tills krav om minsta antal
arbetsställen i stratumet är uppfyllt.
Näringsgren

SNI 2007-kod

Jord- och skogsbruk

1-03

Industri

05-33, 35-39

därav övrig tillverkning, exkl. utvinning, energi och miljö

05-24, 31-32

därav tillverkning av verkstadsvaror

25-30, 33

Byggverksamhet

41-43

Handel

45-47

Transport

49-53

Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster

55-56, 90-98

Information och kommunikation

58-63

Finansiell verksamhet och företagstjänster

64-82

Utbildning, vård och omsorg; sociala tjänster

85-88

Samma urval används normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett
nytt. Urvalet är anslutet till SCB:s Samu-system.

Näringsgrensindelning
Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är
indelningen i SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU), baserat på SNI 2007 enligt
grov nivå (se tabell ovan). För gruppen privata tjänster i redovisningen har vi aggregerat näringsgrenarna handel, transport, hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och
företagstjänster. För gruppen offentliga tjänster har vi på motsvarande sätt summerat
näringsgrenarna utbildning samt vård och omsorg; sociala tjänster. Det bör betonas
att indelningen av offentliga tjänster inte skiljer mellan offentliga och privata
utförare.

Svarsfrekvenser
I den aktuella undersökningen för hösten 2020 har Arbetsförmedlingen med hjälp av
Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning under perioden 11
september till 28 oktober 2020 där svarsfrekvensen är lägre än vid tidigare
intervjuundersökningar. Resultaten är därför behäftade med osäkerhet och bör tolkas
med viss försiktighet. I vårens undersökning består urvalet av 13 863 arbetsställen i
näringslivet och svarsfrekvensen uppgick till 39,8 procent.

22

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100+ anställda.
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Arbetsförmedlingen urval består även av olika verksamhetsområden i landets
samtliga kommuner och landsting. Det sker också ett urval statliga arbetsgivare,
stratifierat på län och storleksklass. I den nu aktuella undersökningen uppgick
urvalet av offentliga arbetsgivare till 2 285. Svarsfrekvensen för de offentliga
verksamheterna uppgick till 56,8 procent.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågeutvecklingen de kommande sex månaderna. Arbetsgivarnas bedömningar
sammanställs till nettotal. Undersökningen på våren genomförs under andra kvartalet och höstundersökningen under fjärde kvartalet. Värden för första och tredje
kvartalet tas fram med linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen med
X11-Arima för att därefter standardiseras med medelvärdet 0 och standardavvikelsen
1. I ett sista steg transformeras tidsserien till ett index med medelvärde 100 och
standardavvikelse 10.
Tolkningen av efterfrågeindikatorn blir således att 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 på ett
svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 på ett mycket svagare
förväntningsläge än normalt.
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Bilaga 4. Om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Uppgifterna om inskrivna arbetssökande i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
hämtas ur det operativa förmedlingssystemet. Statistiken över arbetssökande är uppdelad på olika sökandekategorier. Uppgifterna om anmälda platser omfattar
rekryteringsbehov som arbetsgivare anmält direkt till Arbetsförmedlingen, främst via
självservicesystemet Annonsera Direkt eller som direktöverförda platser. Varselstatistiken avser de driftsinskränkningar som omfattas av Lag (1974:13) om vissa
anställningsfrämjande åtgärder, den så kallade främjandelagen.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella
arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB).
SCB:s uppgifter om bland annat sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraften utgår
från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från
andra länder ska alltid SCB:s officiella arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av
olika definitioner och metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerbaserade verksamhetsstatistik inte samma antal eller andel
arbetslösa. Alla som redovisas som arbetslösa i AKU är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen och alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är inte arbetslösa i
AKU. SCB har publicerat flera studier som jämför nivå och sammansättning av
arbetslösheten enligt respektive källa.23
I denna rapport är analyser och beskrivningar av utvecklingen för arbetssökande som
är inskrivna på Arbetsförmedlingen baserade på delgruppen inskrivna arbetslösa.
Denna grupp utgörs av summan av antalet öppet arbetslösa och antalet sökande i
program med aktivitetsstöd. Gruppen inskrivna arbetslösa innehåller de kategorier
av arbetssökande som bäst illustrerar den konjunkturrelaterade utvecklingen på
arbetsmarknaden.
•

Öppet arbetslösa är arbetssökande är inskrivna på en arbetsförmedling, är
utan arbete, som aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

•

Sökande i program med aktivitetsstöd deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program där aktivitetsstöd är den sammanfattande benämningen på den ersättning som deltagarna i programmen erhåller.

Inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden
Inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden innefattar
följande grupper:

23

•

Inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning

•

Inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga

•

Inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda

Se exempelvis ”Arbetslös – inte samma sak hos SCB och Arbetsförmedlingen”, december 2018.
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Inskrivna arbetslösa i åldrarna 55–64 år

De tal som presenteras avseende inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga
är rensade från dubbelräkningar. Det innebär att en arbetssökande, som i praktiken
kan ingå i flera av delgrupperna med svag konkurrensförmåga, endast räknas en
gång.
Definitionen av inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga grundas på
respektive delgrupps arbetslöshetsmönster. Två kriterier har använts för att definiera
vilka kategorier av arbetslösa som ingår i begreppet:
•

Arbetslöshetens nivå

•

Arbetslöshetstiden

Dessa två kriterier ger en god bild av vilka grupper som generellt sett har betydligt
svårare än andra arbetssökande att nå en fast förankring på arbetsmarknaden.
Det är dock viktigt att understryka att de individuella förutsättningarna skiljer sig åt
inom gruppen med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Att tillhöra en
eller flera av delgrupperna behöver alltså inte för den enskilde innebära att man har
svårt att finna ett arbete. Detta även om gruppen som helhet har en svagare
konkurrensförmåga på arbetsmarknaden jämfört med personer som inte tillhör
någon av delgrupperna. I statistiska sammanhang är det dock en klar fördel att utgå
ifrån aggregerade grupper för att spegla utvecklingen för arbetssökande som har svårt
att etablera sig på arbetsmarknaden.

Registerbaserad arbetskraft bas för den relativa arbetslösheten
I Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik används en registerbaserad arbetskraft
som bas för redovisningen av den relativa arbetslösheten. I den officiella
arbetslöshetsstatistiken från SCB relateras däremot arbetslösheten till arbetskraften
enligt AKU. SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek har nackdelen att de inte är
möjliga att bryta ner på lokal nivå eller på mindre grupper av arbetssökande. Därmed
har Arbetsförmedlingen valt att redovisa inskrivna arbetslösa som andel av den
registerbaserade arbetskraften.
Den registerbaserade arbetskraften består av två delar:
•

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik, RAMS) som består av alla som bor i en kommun och
som jobbar i kommunen eller som pendlar till ett jobb i en annan kommun.

•

Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, det vill säga summan av öppet
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd.

Uppgiften om antalet förvärvsarbetande avser november månad senast tillgängligt år,
medan uppgiften om antalet arbetssökande uppdateras varje månad.
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Bilaga 5. Förteckning över fördjupningar
Hösten 2020
• Sysselsättningsgraden har fallit mest för utrikes födda
• På längre sikt bedöms bristen på arbetskraft att kvarstå
• Utrikes födda står för tillskottet till arbetskraften
• Svårare för arbetslösa med svag konkurrensförmåga
• Antalet inskrivna arbetslösa innan pandemin jämfört med finanskrisen 2008
Våren 2020
• En ny typ av kris
• De flesta varslade blir inte arbetslösa
• Svårare arbetsmarknadssituation för dem med tillfälliga anställningar
• Många långtidsarbetslösa har kort utbildning
Hösten 2019
• Fler deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
• Neddragning av extratjänster drabbar främst kvinnor
Våren 2019
• Sysselsättningsökningen beroende av utrikes födda
• Utbildningsnivå avgörande för utrikes födda kvinnor
• Progression bland deltagare i etableringen
Hösten 2018
• Brist på arbetskraft inom vård, skola och omsorg
• Ett regionalt perspektiv på befolkningsutvecklingen
Våren 2018
• Var jobbar personer utan gymnasieutbildning?
• Utrikes födda är nödvändiga för arbetskraftsförsörjningen
Hösten 2017
• Utrikes födda i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik respektive i AKU
• Var tredje inskriven arbetslös är i arbete efter ett år
Våren 2017
• Har den stigande bristen på arbetskraft påverkat löneökningarna?
• Hur har den stigande bristen på arbetskraft påverkat arbetsgivarna?
Hösten 2016
• Långsiktig strukturförändring på arbetsmarknaden
• Vad är enkla jobb?
• Utbud och efterfrågan på arbetskraft i den digitala eran
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På vår webbplats finns också Yrkeskompassen. Där beskrivs jobbmöjligheterna på kort och på lång sikt för närmare 200 olika yrken.
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
På vår webbplats finns även Hitta yrken som innehåller detaljerade beskrivningar av ett stort antal yrken – också sådana som inte ingår
i Yrkeskompassen.
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Rapporten Arbetsmarknadsutsikterna publiceras två gånger per år
och är en del av Arbetsförmedlingens prognosverksamhet.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
finns alla våra prognoser samt mer information om vårt prognosarbete.

