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Utvecklingen på arbetsmarknaden 2021-2022



Ljusare utsikter på arbetsmarknaden

Antalet inskrivna arbetslösa 16-64 år



Ojämn återhämtning på arbetsmarknaden



Efterfrågan på arbetskraft ökar
när restriktioner lättas

Antalet sysselsatta 
återhämtar sig under 

prognosperioden

Anställda som omfattas 
av stödet

för korttidsarbete
går upp i arbetstid 

Högre efterfrågan
på arbetskraft



Återhämtning på arbetsmarknaden

Antal inskrivna arbetslösa 16-64 år, streckad linje är Arbetsförmedlingen bedömning 



Antal inskrivna 

arbetslösa
Arbetslöshetsnivå

2019 349 000 7,0%

2020 437 000 8,5%

P2021 415 000 8,0%

P2022 380 000 7,4%

Hög arbetslöshet i spåren av pandemin

Inskrivna arbetslösa 16-64 år, genomsnitt per år



Återhämtningen på arbetsmarknaden

kommer inte alla till del
Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter tid utan arbete
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Fler med stark ställning

har hamnat längre ifrån arbetsmarknaden
Långtidsarbetslösa efter konkurrensförmåga
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Ökade obalanser riskerar

att försvåra matchningsläget

Krisen har påskyndat strukturomvandlingen på arbetsmarknaden

● Digitalisering och automatisering

● Ställer andra och i vissa fall högre krav på arbetskraftens kompetenser

Obalanserna på arbetsmarknaden ökar

● Fler arbetslösa som saknar efterfrågade kompetenser

● Risk för att arbetslösheten biter sig fast på en högre nivå



Stort behov av

utbildad arbetskraft framöver

Fortsatt digitalisering och ny teknik

● Fler rutinartade arbetsuppgifter försvinner 

● Kompetenskraven och innehåll för olika yrken förändras

Stort behov av utbildad arbetskraft

● Utbildning, vård och omsorg

● Teknik, data och it

Inte tillräckligt med utbildad arbetskraft inom många yrken

● Ny teknik kan hjälpa till att avlasta och effektivisera,
exempelvis inom vård och omsorg

Slutförda gymnasiestudier och livslångt lärande allt viktigare



Det gör Arbetsförmedlingen

● Vi prioriterar långtidsarbetslösas väg
till jobb eller studier – aktivitet

● Fokus på tjänster fristående aktörer och utbildning

● Ser möjligheter men också utmaningar




