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Sammanfattning
Ökad efterfrågan på bred front
Pandemin satte snabbt avtryck i svensk ekonomi och på arbetsmarknaden. BNP föll,
varseltalen steg och arbetslösheten ökade. Även om alla län drabbades var de
regionala skillnaderna stora. Olika branscher drabbades olika hårt och då påverkades
också länen i varierad utsträckning. Våren 2021 ökade efterfrågan på varor och
tjänster över i stort sett hela landet. I flertalet län är antal nyanmälda platser tillbaka
på liknande nivåer som före pandemin. Även antal varsel och arbetslösa har börjat
minska, men arbetslösheten är fortsatt på höga nivåer och dämpande stödåtgärder
som korttidsarbete ligger kvar.

Arbetslösheten har stigit i samtliga län
I samtliga län har antalet inskrivna arbetslösa ökat mätt från första kvartalet 2020 till
motsvarande kvartal 2021. Störst relativa ökningar har Stockholms, Uppsala och
Västra Götalands län. En anledning är att många i dessa län är sysselsatta i den
privata tjänstesektorn, vars kontaktnära delar påverkats kraftigt av införda
restriktioner. Minst har arbetslösheten ökat i Blekinge, Västernorrland och Kalmar. I
dessa län är relativt fler sysselsatta inom industrin och den offentliga sektorn, där
efterfrågan på arbetskraft påverkats mindre under pandemin än i den privata
tjänstesektorn.

Storstäderna driver återhämtningen på arbetsmarknaden
Arbetslösheten bedöms minska i samtliga län under prognosperioden (2021–2022) i
takt med att restriktionerna lättas och den ekonomiska aktiviteten tar ny fart.
Starkast återhämtning väntas i storstadsområdena Göteborg och Stockholm. Under
prognosperioden bedöms antalet arbetslösa närma sig nivåerna före pandemin i de
flesta län, men fortsatt vara högre än innan avmattningen 2019. Län som erfarit lägre
ökningar av arbetslösheten kan emellertid nå 2019 års nivåer redan 2022.
I slutet av prognosperioden bedöms den relativa arbetslösheten vara lägst i
Västerbotten och Halland. Den högsta nivån, precis som före pandemin, väntas i
Södermanland och Gävleborg. År 2019 var Uppsala, Jönköping och Stockholm de län
med lägst arbetslöshet, men eftersom nivån stigit mer i dessa län dröjer det
ytterligare innan de når samma arbetslöshetsnivåer som före avmattningen.

Sysselsättningstillväxt väntas på bred front
I stora drag bedöms skillnaden i sysselsättningsutvecklingen mellan länen likna de
länsskillnader som gäller för arbetslösheten. Allteftersom läget i såväl ekonomin som
på arbetsmarknaden förbättras bedöms sysselsättningen öka i samtliga län. Störst
återhämtningspotential finns i län med stor privat tjänstesektor, vilka särskilt väntas
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driva utvecklingen under 2022. I industritunga län väntas sysselsättningsökningen ha
mer tyngd i närtid.

Omvärld och konjunktur
Pandemin satte snabbt avtryck i ekonomin och på arbetsmarknaden. BNP föll
kraftigt, varseltalen steg i rekordhög takt och arbetslösheten ökade på bred front.
Även om alla län drabbades var de regionala skillnaderna stora. Olika branscher
drabbades olika hårt och då påverkades länen till stor del av den befintliga
branschsammansättningen. Omvänt kommer länens branschstruktur att vara
avgörande under återhämtningen på arbetsmarknaden.

Pandemin har drabbat Europas storstadsregioner hårdast
Arbetslösheten har ökat i hela Europa till följd av pandemin. En kartläggning från
OECD visade redan i pandemins inledande skede att huvudstadsregioner och andra
tätbefolkade områden ofta har en högre andel jobb som riskerade att påverkas av de
restriktioner som vidtagits för att dämpa smittspridningen. Även områden med stor
besöksnäring och regioner med stort handelsutbyte med omvärlden tillhörde de
regioner där arbetslösheten riskerade att öka mest.1 Att arbetsmarknaden har
påverkats mer av pandemin i handelscentrum, i regioner med relativt hög BRP2 och i
regioner med en hög andel sysselsatta i utsatta branscher visar också en
sammanställning från den Europeiska centralbanken.3
Arbetslösheten har stigit i alla våra nordiska grannländer under det senaste året. De
regionala skillnader som uppvisats inom de övriga nordiska länderna under det
senaste året liknar de som ses på den svenska arbetsmarknaden med störst ökningar i
storstadsområden.4

Ökad efterfrågan i hela landet
Arbetsgivarundersökningen som ligger till grund för Arbetsförmedlingens
efterfrågeindikator5 visar att efterfrågan på varor och tjänster är under återhämtning
efter att ha stannat av i hela landet under pandemins inledande skede. Därefter har
optimismen gradvis skruvats upp, och enligt vårens undersökning väntas efterfrågan
under de kommande sex månaderna vara på, eller strax under, det historiska
genomsnittet. Mönstret är detsamma över i stort sett hela landet. Mest positiva
framtidsutsikter jämfört med det historiska genomsnittet i länen finns i Uppsala län,
From pandemic to recovery: Local employment and economic development, OECD, april 2020
Bruttoregionalprodukt, den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukten (BNP)
3 Sammanställningen bygger på statistik över korttidsarbete, eller motsvarande stödinsatser, i de fyra största
euroländerna, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland. Källa: The economic impact of the pandemic – drivers
of regional differences, ECB, januari 2021
4 Källa: Danmarks Statistik, Arbets- och näringsministeriet, NAV
5 Se bilaga 2
1

2
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medan efterfrågeindikatorn är lägst i Halland. De regionala skillnaderna är dock
relativt små och urvalet är mindre än på riksnivå. Dessutom baseras
efterfrågeindikatorn på varje enskilt läns historiska data, så jämförelser mellan olika
län bör göras med försiktighet.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator
Index, historiskt
medelvärde = 100

Vår 2020

Höst 2020

Vår 2021

120
100
80
60
40
20
0

Säsongrensade data, trendvärden
Källa: Arbetsförmedlingen

När efterfrågeindikatorn bryts ner på bransch går det att se förväntningar om en
ökad efterfrågan i såväl industri som privat tjänstesektor och byggverksamhet under
de kommande sex månaderna. Efterfrågeindikatorn sjönk kraftigt under pandemins
inledande skede, men även om alla branscher nu visar på en ökad optimism så sker
det från olika nivåer.6 Efterfrågan var lägre inom den privata tjänstesektorn än inom
exempelvis industrin under båda mätningarna 2020, vilket kan innebära mer kraft i
den kommande återhämtningen inom den förstnämnda branschen. Den privata
tjänstesektorn präglades under undersökningsperioden7 fortsatt av restriktioner.
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visade under maj månad det högsta
värdet under indikatorns 25-åriga historia, vilket beror på att industrin redan går på
högvarv. Även inom den privata tjänstesektorn har stämningsläget stigit under våren,
men det ligger fortsatt klart under indikatorn för industrin.8

Läs mer om efterfrågeindikatorn för olika näringsgrenar i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021,
Arbetsförmedlingen analys 2021:13
7 Enkäten besvarades under perioden 23 mars till 29 april 2020
8 Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, maj 2021
6
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Fortsatt färre rekryteringar, men stora skillnader mellan länen
Arbetsgivarnas behov av arbetskraft kan återspeglas i antalet nyanmälda lediga
platser som anmäls till Arbetsförmedlingen.9 Efter att antalet nyanmälda platser i
riket sjunkit kraftigt i pandemins inledande skede nåddes mer normala nivåer,
jämfört med åren som föregick pandemin, under senhösten 2020. Under inledningen
av 2021 har dock antalet nyanmälda platser återigen varit något under nivån före
pandemin. Det finns stora regionala variationer sett till antalet nyanmälda platser. I
flera län, bland annat i alla norrlandslänen samt i Kalmar, Gotland och Blekinge,
nådde antalet nyanmälda lediga platser nivåerna från före pandemin redan under
sensommaren 2020. Det hänger samman med att den privata tjänstesektorn inte
utgör en lika stor andel av länens arbetsmarknad som i storstadslänen. Flera av de
län där antalet nyanmälda platser tidigt återgick till liknande nivåer som före
pandemin har även haft den lägsta ökningen av arbetslösheten under 2020.
I Stockholms län är antalet nyanmälda lediga platser fortsatt klart under nivåerna
från de senaste åren, och i Västra Götaland är det först under våren 2021 som antalet
nyanmälda platser är tillbaka på samma nivå som under tidigare år. Att de
nyanmälda platserna i storstadslänen ännu inte är tillbaka på en normal nivå innebär
att rekryteringen, och därmed sysselsättningen, har potential att öka mer i takt med
att efterfrågan växer. I län där de nyanmälda platserna under en längre tid varit på
liknande nivåer som före pandemin är sannolikt inte möjligheten att öka
rekryteringstakten framöver lika stor.
Att rekryteringstakten kan väntas öka mer i storstadslänen under prognosperioden
understryks också av platsstatistiken på branschnivå. Under inledningen av 2021 har
antalet lediga platser inom industrin varit på samma nivå, eller något över nivåerna
från före pandemin, medan det har funnits färre lediga platser inom den privata
tjänstesektorn. En återgång till mer normala rekryteringsnivåer i den privata
tjänstesektorn skulle påverka storstadslänen mer än övriga län, eftersom branschen
utgör en större andel av den totala sysselsättningen i storstadslänen.

Fler varsel i storstadslän
Efter en hög nivå av varsel under pandemins inledande skede har varselnivåerna
sedan november 2020 återgått till mer normala nivåer, jämfört med föregående år.
Möjligheten för företag att få stöd till korttidsarbete och andra stödåtgärder har
bidragit till att hålla varselnivåerna nere.
Totalt sett varslades omkring 123 500 personer i riket under 2020, vilket är en
tredubbling av det genomsnittliga antalet varsel under åren 2015–2019. Nära tre
fjärdedelar av varslen lades i den privata tjänstesektorn, medan knappt 20 000 av de
personer som berördes av de lagda varslen arbetade inom industrin.

Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Statistiken bör
därför tolkas med försiktighet
9
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Ökningen av lagda varsel var precis som ökningen av arbetslösheten störst i
storstadslänen Stockholm och Västra Götaland. I Stockholm varslades över 61 000
personer under 2020, jämfört med omkring 13 000 per år under de föregående fem
åren. I Västra Götaland steg antalet personer som berördes av varsel från drygt 6 000
till knappt 22 000 under samma period. Att dessa län drabbats hårdast av lagda
varsel hänger samman med en stor privat tjänstesektor. Dessutom finns en risk att
antalet lagda varsel i storstadslänen överskattas, eftersom en större andel
huvudkontor och andra nationella funktioner är placerade i dessa regioner. Det kan
leda till att personer som egentligen bor och arbetar i andra delar av landet
registreras som varslade i storstadslänen. Däremot steg antalet lagda varsel inte i
samma omfattning i Skåne, trots att den privata tjänstesektorn utgör en relativt stor
andel av arbetsmarknaden även där. Stora varselökningar registrerades också i
Jönköping, Jämtland och Östergötland.
Även om antalet varsel och antalet uppsägningar varit många, så har inte lika många
varsel realiserats som under finanskrisen. Bland de som varslades under mars-juni
hade 58 procent blivit uppsagda sex månader senare. Under finanskrisen var
motsvarande siffra 64 procent. 26 procent av de varslade har varit arbetslösa någon
gång under de sex efterföljande månaderna från lagt varsel. Under finanskrisen var
motsvarande andel 30 procent.10

Färre omfattas av stödet för korttidsarbete under 2021
Nära 600 000 anställda omfattades av stödet för korttidsarbete under 2020. Det
motsvarar omkring 12 procent av alla förvärvsarbetande i riket. Stödet har använts i
hela landet och inom de flesta branscher och har gjort att arbetslöshetsökningen
hållits tillbaka. Sedan ansökningsperioden för 2021 öppnade visar den preliminära
statistiken att såväl antalet ansökningar som antalet anställda som omfattas av
ansökningarna är på lägre nivåer. Omkring 145 000 personer omfattas av de
ansökningar för korttidsarbete som hittills lämnats in för 202111, vilket motsvarar en
fjärdedel av de beviljade ansökningarna för 2020. Det är troligt att stödet för
korttidsarbete främst nyttjades i pandemins tidiga skede inom exempelvis industrin,
medan branscher som under en längre tid har präglats av restriktioner, såsom hotelloch restaurangnäringen, i relativt hög utsträckning har fortsatt att ta del av stödet.
Det fanns relativt stora skillnader mellan länen under 2020, sett till hur stor andel av
de anställda som beviljades stöd för korttidsarbete. Under 2021 är skillnaderna
mindre. Ansökningarna för korttidsarbete omfattar 2–4 procent av de anställda i
samtliga län, men under 2020 var spannet 6–16 procent. I Västra Götaland beviljades
den högsta andelen av de anställda stöd för korttidsarbete någon gång under 2020.
Även i Stockholm och Jönköping nyttjades stödet i en relativ hög utsträckning.
Lägst andel beviljade stöd för korttidsarbete under 2020 hade Norrbotten. Även i
Uppsala, Blekinge, Örebro, Gotland samt Västernorrland var nyttjandegraden av
10
11

Varseluppföljning, Arbetsförmedlingen, januari 2021
Uppgifter enligt Tillväxtverkets statistikverktyg Statistik – korttidsarbete 2020 och 2021, den 10 juni 2021.
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stödet relativt låg. Att Uppsala tillhör de län där arbetslösheten ökat mest samtidigt
som antalet beviljade stöd för korttidsarbete varit relativt få kan ha sin förklaring i att
många av de som bor i Uppsala arbetar i grannlänet Stockholm. Eftersom statistiken
för korttidsarbete baseras på var arbetsstället är placerat räknas pendlare därmed till
Stockholms län.

Andel anställda i länet som omfattas av stöd
för korttidsarbete
2020 (Beviljat)

2021 (Ansökt)

Andel
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%

Källa: SCB, Tillväxtverket

Ansökningarna om korttidsarbete inom industrin är inte lika omfattande under 2021
som under 2020, vilket visar på en stark återhämtning i branschen. I Södermanland
beviljades 57 procent av de som arbetar inom industrin stöd för korttidsarbete under
2020, och i Västra Götaland var motsvarande andel 49 procent. Båda länen är
präglade av en stor fordonsindustri, och nyttjandet av stödet var mest frekvent
förekommande i pandemins inledande skede då det uppstod problem i
leveranskedjor under en kort period och produktionen stängdes ned. Under 2021
omfattar ansökningarna för stöd till korttidsarbete i hela landet 17 000 anställda
inom industrin, omkring 3 procent av de sysselsatta i branschen.
Inom hotell- och restaurangbranschen omfattas 19 procent av de anställda av de
ansökningar om korttidsarbete som hittills kommit in under 2021. Under 2020 var
motsvarande andel 35 procent. Stockholm är det län där den högsta andelen av de
sysselsatta i branschen omfattas av de ansökningar som hittills kommit in under
2021, och även det län där den högsta andelen beviljades stödet under 2020. 46
procent av länets hotell- och restauranganställda tog del av stödet någon gång under
2020, och 24 procent av de anställda omfattas av de ansökningar som hittills kommit
in under 2021. Den minskade storstadsturismen har märkts av på liknande vis i
Västra Götaland, där andelen sysselsatta i branschen som beviljades stödet var hög
under 2020. Länet har även drabbats av att norska turister i stor utsträckning
uteblivit. Skillnaderna mellan storstadsregionerna och övriga landet har dock
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minskat under 2021. Län som Jämtland och Dalarna, där fjällturismen har drabbats
av pandemin, samt Halland och Gotland, där sommarturismen vanligtvis är stor,
hade en hög andel hotell- och restauranganställda som omfattades av stödet under
2020, men utmärker sig inte på samma sätt under 2021.
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Högre nivåer av arbetslöshet i samtliga län
Liksom i omvärlden har Sveriges ekonomi och arbetsmarknad drabbats hårt av
pandemin, men de regionala skillnaderna är stora. Hur stora effekterna regionalt
och lokalt har varit under nuvarande kris beror till stor del på den lokala
branschsammansättningen. Utvecklingen mellan olika branscher har varierat. Den
privata tjänstesektorn, särskilt de kontaktnära delarna, har till följd av de
smittdämpande restriktionerna påverkats mest. Inledningsvis drabbades även
industrin, men den har det senaste halvåret uppvisat en tydlig återhämtning av
produktionen. Inom byggsektorn och offentliga tjänster är effekterna av pandemin
inte lika tydliga som i de andra branscherna.

Ökad arbetslöshet är koncentrerad till storstäderna
Redan före pandemin hade konjunkturen i Sverige börjat mattas av vilket medförde
ett ökat antal inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitetsstöd) i nästan samtliga län. Effekterna var tydliga i Värmland, Jönköping,
Örebro, Södermanland, Uppsala och Västmanland. Effekterna var också tydliga i de
två största storstadslänen Stockholm och Västra Götaland. Omvänt så påverkades
arbetsmarknaderna i Norrbotten, Halland, Gotland och Kalmar i lägre utsträckning.
Arbetsmarknadens utveckling under pandemin, i detta fall den procentuella
förändringen av inskrivna arbetslösa från första kvartalet 2020 till motsvarande
kvartal 2021, skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Antalet inskrivna arbetslösa
har ökat i samtliga län. Stockholm, Uppsala och Västra Götaland har varit de län som
har drabbats hårdast i form av störst procentuella ökningar av inskrivna arbetslösa.
Länens branschsammansättning har varit starkt bidragande till utvecklingen. Den
privata tjänstesektorn, särskilt de kontaktnära delarna, utgör en betydligt större
andel av storstadsregionernas arbetsmarknad än övriga delar i landet. Uppsala läns
arbetsmarknad är också exponerad mot den privata tjänstesektorn genom den
geografiska närheten till Stockholm.
Utvecklingen i Uppsala har skett trots att länets arbetsmarknad utgörs av en hög
andel offentliga tjänster. Denna bransch är relativt oberoende av
konjunkturutvecklingen och en hög andel håller således tillbaka ökningen av antalet
arbetslösa. Stockholms arbetsmarknad sticker ut med den i särklass lägsta andelen
offentliga tjänster. I län där den privata tjänstesektorn är stor är ofta andelen
offentliga tjänster lägre och vice versa. Även i Västra Götaland och Halland är
andelen offentliga tjänster låg. Halland har också drabbats hårdare än övriga riket
under pandemin, vilket kan förklaras av en förhållandevis stor privat tjänstesektor
och länets närhet till Göteborgsområdet.
Det bör också noteras att Skåne, i termer av procentuell ökning av inskrivna
arbetslösa, inte har påverkats lika mycket som övriga landet trots att den tredje
största storstadsregionen, Stor-Malmö, är beläget i detta län. En förklaring till det är
att Skåne hade en högre arbetslöshet i utgångsläget än Västra Götaland och
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Stockholm. Arbetsmarknaden i Skåne utgörs även av en större andel offentliga
tjänster än i övriga två storstadslän, särskilt i jämförelse med Stockholm.
Besöksnäringen i Skåne har inte heller påverkats i lika stor utsträckning.12

Inskrivna arbetslösa, procentuell förändring
Procent

2020 kv 1 - 2021 kv 1
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Källa: Arbetsförmedlingen

Lägger man till effekterna från konjunkturavmattningen 2019 sticker
arbetsmarknadsutvecklingen i Stockholm och Västra Götaland fortsatt ut under
första kvartalet 2021. Det gäller inte för Skåne då detta läns arbetsmarknad
påverkades mindre av konjunkturavmattningen än de två föregående länen. Hallands
arbetsmarknadssituation framstår som något mildare då detta län påverkades i lägre
omfattning under 2019. I Örebro, Värmland, Jönköping och Södermanland har
ökningen av inskrivna arbetslösa varit strax under riksgenomsnittet sedan början av
pandemin. Vid en jämförelse med början på 2019 ser arbetsmarknadssituationen
mindre gynnsam ut i dessa län eftersom konjunkturavmattningen slog hårdare där.
De län där de inskrivna arbetslösa relativt sett har ökat minst under pandemin är
Blekinge, Västernorrland, Kalmar, Gävleborg och Norrbotten. I denna änden av
skalan utgörs länens arbetsmarknader ofta av en förhållandevis hög andel industri
och en lägre andel privat tjänstesektor. Även en stor andel offentliga tjänster är
anledningen till en lägre ökning i vissa län. Arbetsmarknaderna i många av de mindre
drabbade länen påverkades också något mindre av konjunkturavmattningen 2019.
Norrbotten och Kalmar var bland de minst påverkade såväl under
konjunkturavmattningen som under pandemin.

Utrikes födda och ungdomar har påverkats olika i landet
Ungdomar och utrikes födda har drabbats hårdast av krisen det senaste året. De är
överrepresenterade i såväl de branscher som har påverkats direkt av smittdämpande
12
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restriktioner som bland tillfälligt anställda. De län där den procentuella ökningen av
inskrivna arbetslösa varit stor har även fått erfara en jämförelsevis stor ökning bland
ungdomar och utrikes födda och vice versa.
Bland de inskrivna arbetslösa har utrikes födda länge varit överrepresenterade
genom att de utgör en större andel än vad de gör i hela befolkningen i åldern 16–64
år. Så har fallet även varit det senaste året. Eftersom inrikes födda också har drabbats
hårt under samma period har överrepresentationen av utrikes födda blivit mindre
påtaglig än tidigare. Det medför att den procentuella ökningen av inskrivna
arbetslösa har varit lägre i den utrikes födda än den inrikes födda befolkningen i
samtliga län. Antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda har dessutom minskat
i Blekinge, Västernorrland, Kalmar och Gävleborg. En möjlig bidragande orsak till
detta kan vara flyttar till andra län. I många län där arbetslöshetsnivån bland utrikes
födda var hög före krisen har ökningen av arbetslösa utrikes födda varit lägre under
det senaste året. Omvänt har flera län med förhållandevis låg arbetslöshetsnivå bland
utrikes födda erfarit en större ökning av arbetslösa inom denna grupp.
Den procentuella ökningen av inskrivna arbetslösa ungdomar har varit större än den
totala ökningen i de flesta länen. Undantagen är Kalmar, Norrbotten, Jönköping och
Halland. Kalmar är det enda län där inskrivna arbetslösa ungdomar har minskat
under det senaste året. Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar har varit
hög i förhållande till den totala utvecklingen i Blekinge, Gävleborg, Jämtland,
Värmland och Uppsala län. Den största ökningen bland antalet inskrivna arbetslösa
ungdomar återfinns i Uppsala län, 46 procent mellan det första kvartalet 2020 till
motsvarande kvartal 2021.

Nivåskillnaderna i arbetslöshet är fortsatt stora mellan länen
Ytterligare ett sätt att belysa skillnader mellan regionala arbetsmarknader är att
jämföra arbetslöshetsnivån13 mellan länen. Nivåskillnaderna förklaras till stor del av
hur de var redan före pandemin, men förändringen i arbetslöshet har kastat om
ordningen något. Stockholm och Uppsala hade tidigare en av de lägsta
arbetslöshetsnivåerna i landet, men dessa län har under pandemin rört sig mer mot
mitten av skalan. Halland, som är det fjärde hårdast drabbade länet sett till den
procentuella ökningen av inskrivna arbetslösa, har trots det den tredje lägsta
arbetslöshetsnivån i Sverige. Blekinge, Västernorrland, Gävleborg och Kronoberg
återfinns med betydligt högre arbetslöshetsnivåer än övriga riket trots att dessa län
klarat krisen förhållandevis väl. Södermanland har den högsta arbetslöshetsnivån i
riket även om länet har klarat krisen något bättre än övriga riket.
I samtliga län var arbetslösheten första kvartalet 2021 högre än motsvarande kvartal
2020. När det gäller förändring av arbetslöshetsnivån under samma period är det
även Stockholm, Uppsala och Västra Götaland som uppvisar de största ökningarna.
Dessa län utgör 45 procent av befolkningen i arbetsför ålder, 16–64, år i hela riket.
Avser inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) 16–64 år som andel
av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år
13
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Faktumet att de tre hårdast drabbade länen har en stor befolkning gör att länens
utveckling tydligt påverkar genomsnittet i hela riket.

Inskrivna arbetslösa, 16-64 år, andel av den
registerbaserade arbetskraften
Procent

2020 kv 1

2021 kv 1

12
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5

Källa: Arbetsförmedlingen

Länsutvecklingen inte alltid talande för lokala arbetsmarknader
Många län är stora geografiskt och består av flera olika lokala
arbetsmarknadsregioner (LA-regioner).14 Att bryta ner utvecklingen till LA-regioner
ger därför ytterligare en dimension till de regionala särdragen på svensk
arbetsmarknad, särskilt i län där en LA-region sträcker sig över länsgränserna. LAregionen Stockholm-Solna omfattar utöver Stockholms län också nästan hela
Uppsala län. Det medför att Uppsala län till stor del påverkas av
branschsammansättningen och utvecklingen i Stockholms län och är en av
förklaringarna till den stora ökningen av inskrivna arbetslösa i Uppsala. Minskad
aktivitet på Arlanda flygplats har påverkat arbetsmarknaden i Sigtuna kommun
kraftigt. Sigtuna kommun tillhör Stockholms län men påverkar således även Uppsala
genom den geografiska närheten.
I LA-regionen Göteborg har arbetslöshetsnivån ökat mycket sett till övriga riket
mellan det första kvartalet 2020 och motsvarande kvartal 2021. Denna LA-region
påverkar utöver stora delar av Västra Götaland också starkt länssiffrorna i Halland
eftersom den omfattar hälften av länets kommuner. Det är lätt att dra en felaktig
slutsats om att hela Västra Götaland följer utvecklingen i Göteborgsområdet. I LAregionerna Skövde och Lidköping-Götene, belägna i Västra Götaland, har ökningen
av arbetslöshetsnivån varit mindre än hälften så stor som i Göteborgsområdet. Även
Lokala arbetsmarknadsregioner fastställs av SCB och baseras på pendlarmönster. Syftet med lokala
arbetsmarknader är att kunna beskriva arbetsmarknadens funktionssätt för geografiska områden som är relativt
oberoende av omvärlden med avseende på utbud och efterfrågan av arbetskraft.
14
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Strömstad är beläget i Västra Götaland. Denna LA-region har under perioden starkt
påverkats av begränsningar av rörligheten mellan Norge och Sverige och som
konsekvens fått erfara den största ökningen i arbetslöshetsnivå av samtliga LAregioner. I Skåne utgörs större delen av länet av LA-regionen Malmö-Lund. Därav
har arbetslöshetsnivån i Malmö-Lund utvecklats nästintill identisk med hela Skåne.
Däremot har ökningen varit betydligt lägre i LA-regionen Kristianstad-Hässleholm.

Andelen långtidsarbetslösa har ökat i samtliga län
En av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad under prognosperioden är
att långtidsarbetslösheten i spåren av pandemin fortsätter att öka från tidigare
rekordnivåer, såväl i antal som andel av arbetskraften. Andelen långtidsarbetslösa, de
som varit utan arbete i mer än 12 månader, har ökat i samtliga län sedan starten på
pandemin. Nivåskillnaderna är dock stora mellan olika län. I nivå varierade andelen
av arbetskraften under det första kvartalet 2021 från drygt två procent i Jämtland,

15
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Västerbotten, Gotland och Norrbotten till drygt fem procent i Södermanland,
Blekinge, Skåne och Västmanland. De län som har en förhållandevis hög nivå av total
arbetslöshet har ofta en hög nivå av långtidsarbetslöshet och vice versa.

Inskrivna arbetslösa mer än 12 månader, andel av den
registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, kv 1 2021
Procent
6
5
4
3
2
1
0

Källa: Arbetsförmedlingen

Inflödet till långtidsarbetslöshet kommer från de som har varit arbetslösa 6–12
månader. Storleken på denna grupp av arbetslösa ger en indikation på hur
långtidsarbetslösheten kan utvecklas i närtid. Arbetslösheten även inom denna grupp
har ökat i samtliga län och som andel av arbetskraften är den jämnt fördelad mellan
länen.

Fördjupning: Arbetsmarknaden i gränsområden hårt drabbad
Arbetsmarknaden i landets gränsregioner har påverkats när både Sveriges och våra
grannländers gränser helt eller delvis stängts under flera perioder sedan pandemins
inledning. Utöver att gränspendlare påverkats av utvecklingen har arbetslösheten
vuxit kraftigt i flera kommuner där gränshandeln utgör en betydande del av
arbetsmarknaden. I Strömstads kommun i Västra Götaland, där antalet norska
besökare normalt sett är många, fördubblades antalet arbetslösa mellan det första
kvartalet 2021 och samma period 2020. På riksnivå var motsvarande ökning 18
procent. Även i gränskommuner som Eda och Årjäng i Värmland, Älvdalen i Dalarna
och Sorsele i Västerbotten har arbetslösheten ökat markant under perioden.
Hemarbete och särskilda undantag för pendlare har gjort att majoriteten av de som
bor i Sverige men arbetar i Danmark, Norge eller Finland, och vice versa, inte har
förhindrats att arbeta, även om kortare avbrott uppstått. Restriktionerna har dock
lett till försvårande omständigheter, såsom längre pendlingstider,
karantänsbestämmelser och förändrad beskattning. Gränshinderrådet, som lyder
under Nordiska ministerrådet, har under det senaste året rapporterat om bland annat
en ökad oro bland gränspendlare för att mista jobbet.15 Enligt den senast tillgängliga
15

Gränsregioner drabbas – nio av tio upplever ökad oro av coronarestriktioner, Nordiska rådet, februari 2021
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statistiken (från 2017) pendlade drygt 17 000 personer från Sverige till Norge, över
14 000 till Danmark och knappt 2 000 till Finland före pandemin. I motsatt riktning
reste över 2 000 personer från Danmark, drygt 1 300 från Finland och över 1 200
personer från Norge för att arbeta.16
På grund av bristande statistiskt underlag är det svårt att veta exakt hur många av
gränspendlarna som drabbats av varsel eller arbetslöshet under det senaste året.
Eftersom många av gränspendlarna arbetar i särskilt utsatta branscher är det dock
sannolikt att den gränsöverskridande arbetsmarknaden har påverkats. Bland de som
pendlar från Sverige till Danmark är exempelvis Köpenhamns flygplats en stor
arbetsplats, och många av gränspendlarna från Sverige arbetar i handelsbranschen
samt övriga delar av den privata tjänstesektorn i både Danmark och Norge.17 SCB kan
med hjälp av data från arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) följa
löneutbetalningarnas utveckling. Gränskommunen Strömstad tappade 32 procent av
jobben för icke folkbokförda mellan januari och november 2020, vilket troligen
förklaras av minskad gränspendling.18
Gränshandeln har drabbats hårt under pandemin. Trots att dagligvaruhandeln i
Sverige, totalt sett, ökade sin försäljning under 2020 minskade försäljningen kraftigt
i kommuner med gräns mot Norge och Finland. I kommuner utan gräns steg
försäljningen inom dagligvaruhandeln med totalt 6,5 procent mellan 2019 och 2020,
men i gränskommuner sjönk försäljningen istället med 35 procent under perioden.
Särskilt hårt drabbade har kommuner med gräns mot Norge varit, även om
försäljningen i dagligvaruhandeln minskat även vid gränsen mot Finland. De
kommuner som drabbats hårdast är Strömstad i Västra Götaland samt Eda och
Årjäng i Värmland, där försäljningen i dagligvaruhandeln minskade med 62, 49
respektive 42 procent. Även i gränskommunerna i Jämtland har försäljningen
minskat markant i dagligvaruhandeln. Försäljningen i sällanköpshandeln i
gränskommuner sjönk med 7,0 procent under 2020, samtidigt som den steg med 3,9
procent i kommuner som saknar gräns.19
Även omsättningen i restaurangbranschen sjönk mer i gränskommuner än i övriga
riket under 2020. I kommuner med gräns mot Norge eller Finland var omsättningen i
branschen 26 procent lägre under 2020 än under 2019, jämfört med 19 procents
minskad omsättning i kommuner som saknar gräns.20 Reserestriktioner och de delvis
stängda gränserna under det senaste året har lett till en minskad turism, vilket
särskilt drabbat storstadsregioner och gränsregioner, där den utländska turismen
utgör en högre andel än i övriga län.21 Det minskade resandet mellan de nordiska
länderna syns också i kraftigt minskade passagerarantal på Öresundsbron, som står
för omkring 85 procent av personbilstrafiken mellan Sverige och Danmark.

Källa: Nordic Statistics
Källa: Nordic Statistics
18 Källa: SCB, Sveriges ekonomi, statistiskt perspektiv
19 Källa: SCB, Regional omsättningsstatistik
20 Källa: SCB, Regional omsättningsstatistik
21 Se bilaga 1
16
17
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Pendlartrafiken minskade med 27 procent, medan fritidstrafiken sjönk med 44
procent mellan 2019 och 2020.22

22

Källa: Öresundsbron
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Återhämtning på arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden är under återhämtning, men arbetslösheten är fortfarande på en
hög nivå. Återhämtningen för delar av arbetsmarknaden väntas ta fart i takt med att
restriktioner lättas. Det totala antalet arbetslösa väntas närma sig nivåerna innan
pandemin i slutet av prognosperioden. Dock väntas de fortfarande vara högre än
innan konjunkturavmattningen som inleddes under andra halvåret 2019.23
Återhämtningstakten i de olika länen kommer att vara beroende av hur mycket
arbetslösheten har ökat under pandemin, men också av branschsammansättning,
befolkningssammansättning och tillgången på efterfrågad arbetskraft.
Att den privata tjänstesektorn bedöms stå för den största återhämtningen under den
senare delen av prognosperioden gör att arbetslösheten väntas minska mest i de län
där branschen relativt sett sysselsätter flest. Redan under våren 2021 har efterfrågan
på arbetskraft inom industrin stigit, vilket bland annat visas genom att antalet
nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen varit fler än före pandemin.24 Det gör att
antalet inskrivna arbetslösa i industritunga län som Blekinge, Kalmar och Kronoberg
bedöms minska mer under den tidigare än den senare delen av prognosperioden.
Arbetsförmedlingen bedömer att återhämtningen, främst under prognosperiodens
senare delar, kommer att vara störst i storstadslänen Stockholm och Västra Götaland.
Antalet arbetslösa väntas minska i dessa län även under 2021, men eftersom
restriktioner präglar stora delar av året kommer arbetslöshetsnivåerna fortsatt att
vara höga. Arbetsmarknaderna i Västra Götaland och Stockholm har även stor
inverkan på arbetslösheten i närliggande län, främst i Uppsala län och i norra
Halland. Därmed väntas antalet inskrivna arbetslösa minska även i dessa län under
den senare delen av prognosperioden. Skåne avviker från övriga storstadslän med en
procentuellt sett något svagare minskning av antalet inskrivna arbetslösa under
2022. Det beror delvis på en mindre ökning av arbetslösheten under pandemin. Den
ekonomiska avmattningen som inleddes under 2019 var inte lika omfattande i Skåne
som i de övriga storstadslänen, och Skåne är därmed det storstadslän där den relativa
arbetslöshetsnivån väntas vara närmst 2019 års nivåer vid prognosperiodens slut.
Branschstrukturen är inte hela förklaringen till att arbetslösheten ökat i varierande
grad i landet under de senaste åren. I län som Västmanland, Värmland, Örebro,
Dalarna och Jönköping ökade antalet inskrivna arbetslösa mellan 2019 och 2020
trots en relativt liten privat tjänstesektor. Uppgången började när ekonomin
mattades av under slutet av 2019. Därmed väntas antalet inskrivna arbetslösa i länen
överstiga 2019 års nivåer under hela prognosperioden.
I län där antalet inskrivna arbetslösa inte vuxit i samma omfattning som i övriga
riket, varken under avmattningen eller under pandemin, kommer arbetslösheten
närma sig 2019 års nivåer. I exempelvis Norrbotten, Västernorrland, Östergötland
Läs mer om utvecklingen av arbetslösheten på riksnivå i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021,
Arbetsförmedlingen analys 2021:13
24 Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Statistiken bör
därför tolkas med försiktighet
23
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och Gävleborg väntas antalet inskrivna arbetslösa i slutet av prognosperioden vara på
2019 års nivå även fast minskningen av antalet inskrivna arbetslösa procentuellt sett
inte väntas vara lika omfattande som i de två största storstadslänen under 2022.

Prognos för relativ arbetslöshet 2021–2022, årsgenomsnitt
Relativ
arbetslöshet
2019
5,4%

Relativ
arbetslöshet
2020
6,5%

Relativ
arbetslöshet
P2021
6,0%

Relativ
arbetslöshet
P2022
5,6%

Halland

5,6%

6,9%

6,4%

5,8%

Gotland

5,6%

6,7%

6,4%

5,9%

Norrbotten

5,9%

6,7%

6,3%

5,9%

Jämtland

6,0%

7,2%

6,7%

6,2%

Jönköping

5,9%

7,4%

6,8%

6,4%

Uppsala

5,6%

7,4%

7,0%

6,4%

Dalarna

6,0%

7,4%

7,2%

6,7%

Västra Götaland

6,2%

8,1%

7,6%

6,9%

Stockholm

5,9%

8,1%

7,7%

7,0%

Kalmar

7,2%

8,2%

7,5%

7,0%

Värmland

6,7%

8,6%

8,0%

7,4%

Östergötland

7,8%

8,9%

8,2%

7,7%

Örebro

7,3%

9,1%

8,6%

8,0%

Västernorrland

8,1%

9,1%

8,5%

8,1%

Kronoberg

8,1%

9,3%

8,7%

8,2%

Blekinge

9,2%

10,4%

9,5%

8,9%

Skåne

9,2%

10,9%

10,1%

9,3%

Västmanland

8,5%

10,4%

10,0%

9,4%

Gävleborg

9,4%

10,7%

10,1%

9,5%

Södermanland

9,4%

11,3%

10,6%

9,8%

Riket

7,0%

8,5%

8,0%

7,4%

Län
Västerbotten

Källa: Arbetsförmedlingen

Den relativa arbetslösheten, arbetslösheten som andel av den registerbaserade
arbetskraften, beräknas sjunka i samtliga län. Landets nordligaste län, Norrbotten,
Västerbotten och Jämtland, väntas tillsammans med Gotland och Halland ha den
lägsta relativa arbetslösheten under 2022. Även före pandemin var nivån låg i dessa
län. Uppsala, Jönköping och Stockholm var också bland de län som hade lägst relativ
arbetslöshet under 2019, men eftersom både pandemin och den ekonomiska
avmattningen som inleddes under 2019 gjort att arbetslösheten stigit mer i dessa län
dröjer det ytterligare innan de återgår till tidigare nivåer.
Södermanland och Gävleborg väntas ha den högsta relativa arbetslöshetsnivån under
2022. Så var också fallet före pandemins utbrott. Även i Västmanland, Skåne och
Blekinge väntas nivån vara klart över riksgenomsnittet under hela prognosperioden.
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Sysselsättning och arbetskraft
Det är i län med stor privat tjänstesektor, särskilt de två största storstadslänen,
som sysselsättningen bedöms ha minskat mest under 2020. Omvänt är det också i
dessa län som den största återhämtningen är att vänta. I län där industrin utgör en
större del av arbetsmarknaden bedöms sysselsättningen ha minskat mindre under
2020. Eftersom industrin inte är lika påverkad av rådande restriktioner bedöms
återhämtningen därför ha mer tyngdpunkt i närtid. Befolkningsutvecklingen spelar
också en roll och medför att sysselsättningen väntas öka blygsamt i vissa län trots
ökad efterfrågan på arbetskraft under prognoshorisonten.

Sysselsättningstillväxten väntas öka på bred front
Hur sysselsättningen25 utvecklas beror på hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas
och därmed till stor del på konjunkturutvecklingen. Den påverkas även av utbudet på
arbetskraft, som till stor del påverkas av befolkningstillväxten i arbetsför ålder. För
att arbetsgivarnas efterfråga ska kunna tillgodoses måste arbetskraften också inneha
de kompetenser som efterfrågas. Den påskyndande strukturomvandlingen på
arbetsmarknaden till följd av pandemin ökar sannolikt skillnaden mellan de
kvalifikationer som efterfrågas och de som finns bland de arbetslösa. Resultatet leder
till ökad brist på arbetskraft som i sin tur innebär att sysselsättningstillväxten inte
uppnår den potential den skulle haft om efterfrågan på arbetskraftens kompetenser
hade kunnat tillgodoses fullt ut. Sysselsättningsutvecklingen påverkas även av
faktorer som kapacitetsutnyttjande, teknologisk utveckling och produktivitet.
Enligt Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning är bristen på arbetskraft nu
lägre än normalt i samtliga län vilket den brukar vara under en lågkonjunktur.
Andelen företag som uppger brist på arbetskraft har fortsatt att sjunka i riket under
våren 2021. Dock är bristen högre än vad den var under finanskrisen 2008/09.
Företagens bristsituation varierar från en andel under 15 procent i Halland,
Värmland, Västra Götaland och Uppsala till strax över 30 procent i Västerbotten,
Jönköping och Kronoberg. I sju län har andelen företag som uppger brist ökat medan
den har minskat i övriga län.
Sett till hela riket har anställningsplanerna fortsatt att öka från de låga nivåerna förra
våren. Anställningsplanerna är nu högre än hösten 2019, som är den senaste
mätningen innan pandemins utbrott. Sedan hösten 2020 har de ökat i samtliga län.
De regionala skillnaderna är dock stora. I Blekinge, Kalmar och Halland är
nettotalen26 20 eller lägre och i Uppsala, Jönköping, Västra Götaland och
Västerbotten är nettotalen 40 eller högre.

Med sysselsättning avses i detta fall antal förvärvsarbetande dagbefolkning enligt den registerbaserade
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS)
26 Nettotalet beräknas som skillnaden mellan andelen arbetsställen som räknar med ett ökat antal anställda och
andelen som räknar med ett minskat antal anställda
25
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Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen under 2020 har minskat i samtliga
län.27 I stora drag bedöms skillnaden i sysselsättningsutvecklingen likna de
länsskillnader som finns i Arbetsförmedlingens bedömning av antalet inskrivna
arbetslösa. Stockholm, följt av Västra Götaland, är således de län där sysselsättningen
bedöms ha minskat mest år 2020. Övriga län där sysselsättningen bedöms ha
minskat mer än riksgenomsnittet är Västmanland, Värmland och Örebro. Dessa län
började redan 2019 påverkas av konjunkturavmattningen.
Fallet i sysselsättning bedöms dock vara mer blygsamt i Uppsala och Halland. Många
bosatta i dessa län arbetspendlar till de angränsande länen Stockholm och Västra
Götaland och när de förlorar sina arbeten bokförs den minskade sysselsättningen då
istället i respektive grannlän. Länen där sysselsättningen bedöms ha den lägsta
minskningen är Kalmar, Östergötland, Blekinge, Västernorrland och Gävleborg.
Dessa län har därför inte lika stor potential till återhämtning som övriga län och har
heller inte lika lång väg tillbaka till förkrisnivåer. I län där befolkningen i åldern 16–
64 år väntas minska dämpas också sysselsättningsutvecklingen för hela
prognosperioden. Det medför exempelvis att sysselsättningen väntas minska
förhållandevis mycket i Norrbotten under 2020.
I takt med att läget i såväl ekonomin som på arbetsmarknaden förbättras bedömer
Arbetsförmedlingen att sysselsättningen återigen kommer börja växa i samtliga län
under 2021 och 2022. Under prognoshorisonten bedöms sysselsättningen öka mest i
Stockholm och Västra Götaland eftersom det finns stor återhämtningspotential i län
med stor privat tjänstesektor när restriktionerna lättas och att de antas utgå från en
27

RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) SCB, sträcker sig så här långt bara till och med år 2019
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lägre nivå år 2020. Med tanke på att många restriktioner kvarstår under 2021 antas
dessa läns återhämtning har mer tyngdpunkt mot 2022. Enligt SCB:s
befolkningsframskrivning väntas dessutom befolkningen öka i båda storstadslänen,
framförallt i Stockholm. Därtill går industrin på högvarv vilket gynnar relativt
industritunga Västra Götaland. Även Uppsala och Skåne väntas återhämta sig mer än
riket som helhet under prognoshorisonten. Återhämtningen i Stockholm och Västra
Götaland får även en skjuts av inflöden av pendlande arbetskraft från grannlänen
Uppsala och Halland.

Prognos för sysselsättningen 2020-2022
Procent
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Källor: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Många industritunga län väntas återhämta sig väl i förhållande till den minskade
sysselsättningen 2020. Återhämtningen i län med denna typ av
branschsammansättning bedöms ha mer tyngdpunkt i närtid. Anledningen är att
industrin redan under 2021 visar en tydlig styrka. Det gäller framförallt för
Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping.
De län som väntas ha lägst sysselsättningstillväxt fram till 2022 är Norrbotten,
Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Jämtland. I många av dessa län bör dock den
förväntade sysselsättningstillväxten ställas i relation till den förväntade demografiska
utvecklingen med minskad befolkning i arbetsaktiv ålder. I län med krympande
arbetskraft bör en även en långsamväxande sysselsättning ses som något positivt.
Varken under 2021 eller 2022 väntas sysselsättningen minska i något enskilt län.
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Arbetskraften växer
Det finns likheter mellan utvecklingen av sysselsättning och arbetskraft28 eftersom
den underliggande konjunkturen påverkar båda variablerna i samma riktning. När
den ekonomiska aktiviteten ökar och arbetsmarknaden återhämtar sig kommer
arbetskraften att öka successivt. Skillnaden mellan länen bedöms vara lik
länsskillnaderna i sysselsättningsutvecklingen. Under 2020 bedömer
Arbetsförmedlingen att arbetskraften krympte i nästan samtliga län, som mest i
Stockholm och Västra Götaland, vilket också drev utvecklingen i hela riket. Under
2021 och 2022 bedöms arbetskraften öka på bred front. Arbetskraften i både Västra
Götaland och Stockholm väntas öka mer än i riket som helhet.

Den registerbaserade arbetskraften utgörs av summan av de förvärvsarbetande och de arbetslösa i åldern 16–
64 år
28
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Länens demografi och arbetsmarknad
Hur arbetslösheten per län utvecklas framåt kommer delvis att vara ett resultat av
dess förutsättningar. Detta kapitel belyser demografiska skillnader mellan länen
samt olikheter i branschsammansättning. Kapitlet innehåller även en fördjupning
om de planerade investeringar som nu sker i norra Sverige.

Åldrande befolkning försvårar kompetensförsörjning
Sverige har en växande befolkning, men också en allt äldre befolkning. Antalet barn
och ungdomar väntas öka i en liknande takt som befolkningen mellan 16 och 64 år
under prognosperioden. Den grupp som växer snabbast är personer över 65 år, i
synnerhet de över 80 år. Det ställer nya krav på arbetsmarknaden, inte minst i den
offentliga sektorn. Efterfrågan på vård- och omsorgstjänster ökar i takt med att
befolkningssammansättningen förändras. En lägre andel av befolkningen i åldern
16–64 år innebär också utmaningar för kompetensförsörjningen. Små och
medelstora företag i landsbygdskommuner har i högre grad än i andra kommuner
svårt att hitta rätt kompetens på grund av de demografiska förutsättningarna.29
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Befolkningssammansättningen skiljer sig åt mellan olika län och olika typer av
kommuner. Även inom länen finns skillnader i åldersfördelning och
arbetskraftsutbud. I diagrammet ovan har Sveriges kommuner och regioners (SKR)
indelning i kommungrupper30 använts för att ge en mer nyanserad bild av
åldersfördelningen. I storstadsområdena utgör generellt sett befolkningen i åldern
16–64 år en högre andel än i övriga delar av landet, medan den äldre delen av
29

Landsbygders kompetensförsörjning – redovisning till regeringen, Tillväxtverket, mars 2020
2017, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2017

30Kommungruppsindelning
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befolkningen är större i landsbygdskommuner. Skillnaderna väntas öka under de
kommande åren.
Enligt SCB:s befolkningsframskrivning kommer antalet personer i åldern 16–64 år
att öka med 0,7 procent på riksnivå fram till år 2022. Tillväxttakten väntas bli högst i
Uppsala och Stockholms län, 2,0 respektive 1,4 procent. En växande befolkning i
arbetsaktiv ålder är positivt för kompetensförsörjningen, eftersom det ökar
arbetskraftsutbudet. Samtidigt väntas befolkningen i åldern 16–64 år att minska i 10
av 21 län under perioden, vilket ger motsatt effekt för kompetensförsörjningen. Mest
väntas den minska i Norrbotten, Västernorrland, Värmland samt Kalmar. Den äldre
delen av befolkningen väntas däremot öka i samtliga län under samma period. Det
leder till att arbetskraftsutbudet inte kommer att öka i samma takt som behovet av
exempelvis vård- och omsorgstjänster i landets mindre tätbefolkade delar.

Inrikes flyttöverskott 16-64 år
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En faktor som kan påverka förutsättningarna för kompetensförsörjning i olika delar
av landet är flyttmönster. Under hela 2000-talet har de inrikes flyttströmmarna
bland personer i arbetsför ålder i huvudsak gått mot storstadslänen,31 framför allt till
Stockholms län. Sedan 2017 har dock flyttöverskottet varit minskande i
storstadslänen, och under 2020 var det för första gången under 2000-talet fler i
åldern 16–64 år som flyttade ut från än in till både Stockholm och Västra Götalands
län. Motsvarande minskning återfinns inte i Skåne, vilket gör att storstadslänens
samlade inrikes flyttnetto i åldersgruppen fortsatt är svagt positivt. Skulle
trendskiftet bestå påverkar det arbetskraftens storlek i alla delar av landet. Skulle
däremot flyttströmmarna till landets storstadslän återigen öka, så kan de
Till storstadslänen räknas Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Götaland omfattar länen Blekinge, Gotland,
Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Norrland omfattar länen
Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Svealand omfattar länen Dalarna,
Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro
31
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demografiska regionala skillnaderna i landet komma att förstärkas. Det skulle göra
kompetensbehovet svårare att tillgodose i utflyttningslän.
Delas landet in i lokala arbetsmarknadsregioner32 istället för län nyanseras bilden
något. Arbetsmarknadsregionen Malmö-Lund har landets i särklass största inrikes
flyttöverskott, både sett till befolkningen i stort och befolkningen i åldern 16–64 år.
Den lokala arbetsmarknadsregionen Stockholm-Solna omfattar delar av
Södermanlands och Uppsala län, och även om regionen fortsatt har ett negativt
flyttöverskott, var flyttöverskottet i regionen bland personer i arbetsaktiv ålder något
positivt under 2020. Även den lokala arbetsmarknadsregionen Göteborg, som
omfattar delar av Hallands län, hade ett svagt positivt flyttöverskott i åldern 16–64 år
under 2020. Efter Malmö-Lund och Stockholm-Solna var det
arbetsmarknadsregionerna Kalmar, Linköping, Umeå och just Göteborg som hade de
största positiva flyttöverskotten bland personer i arbetsaktiv ålder under 2020. I 49
av landets 69 lokala arbetsmarknadsregioner var det fler personer i åldern 16–64 år
som flyttade ut ur än in till regionen under 2020.
Flyttöverskottet från utlandet har varit positivt i samtliga län under lång tid. Under
2020 minskade antalet invandringar till Sverige kraftigt, delvis till följd av de
reserestriktioner som införts på grund av pandemin. Det är fortfarande fler som
flyttar till än från Sverige, men det utrikes flyttöverskottet halverades 2020 jämfört
med 2019, både totalt sett och räknat i personer i åldern 16–64 år.

Branschsammansättning på länens arbetsmarknad
Ett läns branschsammansättning och dess utgångsläge i termer av
förvärvsintensitet33 och arbetslöshet har påverkat hur arbetslösheten utvecklats
under pandemin. Det kommer också ha betydelse för hur återhämtningen av
arbetslösheten utvecklas i respektive län.
Den privata tjänstesektorn är koncentrerad till storstadslänen. I särklass störst är den
i Stockholm med 60 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen.34 Efter
Stockholm följer Skåne och Västra Götaland med 46 respektive 45 procent. Därefter
följer Halland, Östergötland och Uppsala. Uppsala och Halland är län med stor
utpendling till Stockholm respektive Göteborg. Dessa län är därför än mer
exponerade mot privat tjänstesektor än vad som framgår av figuren nedan. Lägst
andel finns i länen Blekinge, Kalmar, Gävleborg och Dalarna.
Andelen förvärvsarbetande inom industrisektorn varierar från 23 procent i
Jönköping till sex procent i Stockholm. Efter Jönköping följer Kalmar, Kronoberg,
Västmanland och Blekinge. I andra änden av skalan finns förutom Stockholm
Lokala arbetsmarknadsregioner fastställs av SCB och baseras på pendlarmönster. Syftet med lokala
arbetsmarknader är att kunna beskriva arbetsmarknadens funktionssätt för geografiska områden som är relativt
oberoende av omvärlden med avseende på utbud och efterfrågan av arbetskraft.
33 Förvärvsintensitet mäter andelen förvärvsarbetande av hela befolkningen i åldern 16–64 år
34 Förvärvsarbetande dagbefolkning i ett län är de som förvärvsarbetar på ett arbetsställe i länet.
Förvärvsarbetande nattbefolkning i ett län avser de som bor i ett län och som klassas som förvärvsarbetande,
oavsett vart deras arbetsställe är beläget
32
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Gotland, Jämtland, Uppsala och Skåne. Störst andel förvärvsarbetande inom offentlig
sektor finns i Blekinge, Uppsala, Gotland, Västerbotten och Jämtland. Den stora
utpendlingen från Uppsala till Stockholms län påverkar utfallet. De län med lägst
andel förvärvsarbetande i offentlig sektor är Stockholm, Kronoberg, Västra Götaland
samt Jönköping.35

Länens branschsammansättning
Andel förvärvsarbetande dagbefolkning efter bransch, år 2019
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Förvärvsintensitet och arbetslöshet per län
Förvärvsintensiteten och andelen arbetslösa skiljer sig åt mellan län. År 2019 var
förvärvsintensiteten 76 procent för riket. Högst förvärvsintensitet hade Hallands län
med 79 procent och Skåne hade lägst med 71 procent. Utfallet för Skåne påverkas av
att öresundspendlare inte fångas upp av statistiken, men även om dessa räknas med
har Skåne lägst förvärvsintensitet i riket. I de flesta län med en hög förvärvsintensitet
är också arbetslösheten låg. Förutom i Halland är sambandet tydligt i Jönköping,
Jämtland och Norrbotten. Bland län med en låg förvärvsintensitet och hög
arbetslöshet har Skåne sällskap av Södermanland, Värmland, Blekinge och
Östergötland.
Stockholm, Västra Götaland och Uppsala har en förvärvsintensitet nära
riksgenomsnittet men samtidigt en låg arbetslöshet. Situationen uppstår till viss del
på grund av många studenter i dessa län, vilka varken arbetar eller söker jobb som

35

Se bilaga 1 för andelarna per län i klartext
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regel. Dessa län har de senaste åren också haft en stark tillväxt av både befolkning
och antal förvärvsarbetande.

Andel förvärvsarbetande nattbefolkning och andel arbetslösa
av den registerbaserade arbetskraften år 2019, 16-64 år
Andel förvärvsarbetande (vänster axel)
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Fördjupning: Ökad efterfrågan på arbetskraft i norra Sverige
Det råder en investeringsboom i norra Sverige. Omfattande satsningar i
vindkraftsparker, fossilfri stålproduktion, vätgas och batteritillverkning tros ha
potential att generera en stor efterfrågan på arbetskraft under det kommande
decenniet. Marknaden är fordonsindustrin som behöver svara upp på skärpta
klimatkrav i alla led. En ny industriell nisch med hållbarhet i centrum bygger såklart
optimism. Men det finns flera utmaningar. Ett växande energibehov kräver
utbyggnad av elproduktion och elnät. Och för att klara kompetensförsörjningen
behöver flyttströmmarna norrut öka. Bostäder, transportinfrastruktur, utbildning,
kultur och offentlig service behöver utvecklas för att skapa än mer attraktiva
samhällen. De län som företrädesvis berörs är Norrbotten och Västerbotten. I denna
fördjupning jämförs även dessa län med grannlänen Västernorrland och Jämtland.
Kompetensförsörjningen i Norrbotten och Västerbotten har varit en utmaning under
en längre tid. Arbetslösheten är låg och har trendmässigt sjunkit de senaste åren.
Regionalt är arbetskraftsreserverna små och Arbetsförmedlingen bedömer dessutom
att sysselsättningstillväxten kommer att vara låg under kommande år. Utvecklingen
förklaras av en svag befolkningsutveckling i arbetsför ålder. En ytterligare
försvårande omständighet är också att efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor i
hela landet. Rekryteringar från utlandet kommer troligen att bli betydelsefullt.
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Västernorrlands arbetslöshetsutveckling är mindre gynnsam än övriga län. Det
illustrerar att en god utveckling i Norrbotten inte är liktydigt med en god utveckling i
Västernorrland eller Jämtland. I termer av andel arbetslösa 16–64 år har Jämtland
visserligen också haft en god utveckling, men Jämtlands utveckling drivs av
besöksnäringen snarare än industrin.
Samtidigt som arbetslösheten är låg har befolkningen 16–64 år utvecklats svagt i
norra Sverige. Arbetslivets rekryteringsbehov framgent behöver därför luta sig mot
inflyttning. En komponent som inte går att ta för given. Sedan 2010 har befolkningen
i arbetsföra åldrar minskat i Norrbotten och varit stillastående i Västerbotten.
Expanderas tidsperspektivet framgår det att alla län förutom Västerbotten har en
väsentligt mindre befolkning idag än 1968. Att Västerbotten har växt beror på att
Umeå ökat med 40 000 personer. Endast tre av 44 kommuner i dessa fyra län har
idag en större arbetsför befolkning än 2010, Umeå, Luleå och Östersund.
Drivkraften bakom folkmängdförändringarna är urbanisering. Flyttströmmarna i
Sverige har under en lång tid gått till större städer. Där har det funnits arbete i den
växande privata tjänstesektorn, men drivkraften har inte enbart varit ekonomisk.
Städerna har kunnat tillgodose en urban livsstil med sitt bredare utbud av
upplevelser av olika slag. Norrlandslänen har missgynnats av utvecklingen, men
möjligen är den urbana normen på väg att ersättas av något annat. Både Västerbotten
och Norrbotten har ett trendmässigt minskat befolkningstapp till övriga Sverige. År
2020, ett år som visserligen präglades av pandemin, hade både Norrbotten och
Västerbotten ett positivt flyttnetto relativt övriga Sverige. Det finns också tendenser
till en utflyttning från storstäderna.

Andel arbetslösa 16-64 år
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En hög efterfrågan på arbetskraft i norra Sverige är inte något nytt. Redan 2012
konstaterade Arbetsförmedlingen att stora investeringar i Pajala- och
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malmfältsområdet samt i Luleå förstärker en redan befintlig arbetskraftsbrist på
ingenjörer, maskinförare, chaufförer och byggnadshanterverkare. Även
bostadsbristen uppmärksammades för att undvika en situation där kompetens
veckopendlar från andra delar av landet istället för att bosätta sig på orten. Med
hänsyn till befolkningsutvecklingen i Norrbotten sedan 2010 har den höga
efterfrågan på arbetskraft inte lyckats skapa någon stark flyttström norrut.
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Det saknas inte förslag på lösningar. Ett exempel är ESF-projektet Relocate, vilket
drivs av Region Västerbotten och där Arbetsförmedlingen deltar. Projektet ska testa
nya sätt att få folk att flytta till Skellefteåregionen och tillföra arbetslivet de
kompetenser som behövs. Projektet ska bland annat bygga upp noder i Stockholm,
Göteborg och Malmö och sprida information om möjligheterna till utbildning och
arbete i Skellefteå. Möjligen kan sådana projekt tillsammans med förändrade
boendepreferenser hjälpa till. En debatt om flyttbidrag har också blossat upp.
Investeringarnas magnitud gör att detta är en nationell fråga snarare än ett regionalt
intresse.
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Bilaga 1. Tabeller
Arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften,
kvartal 1 2021
Län

Totalt
Kvinnor
16–64 år

Män

Unga
18-24
år

Äldre
55-64
år

Utbildning
Inrikes Utrikes
födda födda Högst för- GymEftergymnasial nasial gymnasial

Stockholm

8,2%

8,0%

8,4%

9,2%

9,0%

4,9%

15,7%

21,0%

8,0%

6,0%

Uppsala

7,5%

6,9%

8,1%

10,4%

6,5%

4,4%

18,6%

22,2%

6,6%

5,1%

Södermanland

11,1%

10,6%

11,5%

15,6%

9,4%

5,9%

27,4%

31,2%

8,1%

6,8%

Östergötland

8,7%

8,2%

9,2%

12,2%

8,4%

5,0%

24,0%

27,2%

7,3%

5,0%

Jönköping

7,3%

7,3%

7,3%

9,9%

6,3%

3,8%

19,6%

19,6%

5,6%

4,9%

Kronoberg

9,1%

9,1%

9,1%

13,1%

7,2%

4,4%

23,5%

26,6%

7,0%

6,0%

Kalmar

8,0%

7,7%

8,4%

11,7%

6,8%

4,8%

23,5%

22,5%

6,2%

5,4%

Gotland

7,2%

6,5%

7,8%

12,3%

6,1%

5,8%

21,4%

18,0%

6,2%

5,1%

Blekinge

10,2%

9,9%

10,3%

16,3%

8,9%

6,5%

27,4%

30,2%

8,5%

6,3%

Skåne

10,8%

10,4%

11,2%

13,8%

9,5%

6,2%

23,8%

28,7%

9,5%

7,3%

Halland

7,0%

6,7%

7,2%

9,2%

6,5%

4,3%

19,9%

18,4%

5,7%

5,1%

Västra Götaland

8,1%

7,8%

8,4%

10,7%

7,3%

4,8%

19,3%

21,9%

7,1%

5,6%

Värmland

8,6%

7,8%

9,4%

13,6%

7,1%

5,9%

24,5%

25,5%

7,5%

5,4%

Örebro

9,0%

8,4%

9,5%

11,7%

7,7%

5,1%

24,3%

27,5%

7,3%

5,0%

Västmanland

10,4%

10,4%

10,5%

14,3%

9,3%

6,1%

24,0%

30,3%

8,4%

6,2%

Dalarna

7,6%

7,0%

8,3%

10,7%

6,0%

4,8%

24,2%

23,6%

5,6%

4,8%

Gävleborg

10,8%

10,2%

11,3%

17,9%

8,4%

7,0%

29,9%

30,1%

8,7%

6,1%

Västernorrland

9,0%

8,3%

9,7%

14,3%

7,5%

6,3%

26,1%

25,6%

7,9%

5,5%

Jämtland

7,0%

6,3%

7,7%

11,9%

5,9%

5,0%

21,3%

22,1%

5,8%

4,4%

Västerbotten

6,5%

5,9%

7,1%

10,0%

5,5%

4,9%

17,3%

19,7%

6,3%

4,1%

Norrbotten

6,9%

6,4%

7,3%

10,6%

6,2%

5,4%

16,6%

20,2%

6,3%

4,2%

Riket

8,6%

8,3%

9,0%

11,5%

7,9%

5,2%

20,1%

24,0%

7,5%

5,8%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Inkvarteringsstatistik 2019–2020
Förändring gästnätter
2019–2020

Andel utländska
gästnätter 2019

Andel nordiska
gästnätter 2019

Stockholm

-55%

36%

4%

Västra Götaland

-42%

30%

14%

Kronoberg

-40%

43%

6%

Värmland

-38%

34%

18%

Norrbotten

-35%

35%

17%

Västerbotten

-34%

23%

15%

Jönköping

-33%

29%

7%

Uppsala

-32%

14%

3%

Skåne

-32%

27%

6%

Örebro

-30%

20%

7%

Gotland

-29%

12%

3%

Södermanland

-26%

16%

2%

Östergötland

-25%

17%

3%

Jämtland

-23%

20%

13%

Kalmar

-22%

18%

4%

Västmanland

-21%

10%

2%

Blekinge

-21%

25%

4%

Dalarna

-20%

14%

8%

Västernorrland

-20%

13%

5%

Halland

-19%

13%

6%

Gävleborg

-16%

12%

2%

Riket

-36%

26%

8%

Län

Källa: SCB, inkvarteringsstatistik
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Andel förvärvsarbetande dagbefolkning per bransch
Jordbruk
0,3%

Bygg
6,4%

Industri
5,9%

Privata
tjänster
59,2%

Offentliga
tjänster
28,1%

Uppsala

2,1%

8,5%

8,9%

39,8%

40,7%

Södermanland

2,2%

8,7%

14,3%

36,0%

38,8%

Östergötland

2,2%

7,1%

14,7%

40,2%

35,8%

Jönköping

2,9%

6,1%

22,8%

35,6%

32,5%

Kronoberg

3,3%

6,4%

18,9%

39,1%

32,2%

Kalmar

4,3%

7,2%

19,3%

33,1%

36,2%

Gotland

5,9%

9,3%

7,0%

37,2%

40,7%

Blekinge

2,8%

6,4%

17,2%

32,8%

40,8%

Skåne

1,9%

7,5%

10,1%

45,9%

34,5%

Halland

2,9%

8,7%

13,3%

41,2%

33,8%

Västra Götaland

1,6%

7,1%

14,4%

44,7%

32,3%

Värmland

3,8%

7,8%

14,5%

37,5%

36,5%

Örebro

2,1%

7,6%

14,9%

37,3%

38,1%

Västmanland

1,6%

7,3%

18,4%

37,9%

34,8%

Dalarna

3,4%

8,6%

15,7%

34,9%

37,3%

Gävleborg

3,4%

8,5%

16,0%

34,9%

37,2%

Västernorrland

3,7%

7,6%

12,8%

38,8%

37,2%

Jämtland

5,5%

7,9%

8,8%

38,6%

39,2%

Västerbotten

3,6%

8,0%

12,8%

35,7%

39,9%

Norrbotten

3,8%

9,1%

13,8%

36,5%

36,8%

Riket

2,0%

7,3%

12,0%

45,3%

33,5%

Län
Stockholm

Källa: SCB (RAMS)
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Bilaga 2. Arbetsförmedlingens prognoser
Syfte
Arbetsförmedlingens prognosarbete har som huvudsyfte att ge kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden. Det ska på så sätt stödja arbetet med att
vägleda arbetssökande mot utbildning eller matcha dem mot arbetsgivarnas
rekryteringsbehov. Prognosresultaten är också ett viktigt underlag för att planera
Arbetsförmedlingens verksamhet. Det övergripande syftet är att bidra till att skapa
goda förutsättningar för en välfungerande arbetsmarknad.
Regionala utsikter syftar till att fördjupa insikterna om arbetsmarknadsutvecklingen
på regional nivå. Rapporten fungerar som ett komplement till
Arbetsmarknadsutsikterna. Precis som Arbetsmarknadsutsikterna kommer
Regionala utsikter att publiceras två gånger årligen.

Ny insamlingsmetod sedan 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 gått från den tidigare metoden där arbetsförmedlare intervjuade
arbetsgivare till att istället, med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB), skicka ut
webbenkäter till arbetsställen. Prognosundersökningens svarsfrekvens var betydligt
högre när den baserades på en intervjuundersökning, då den uppgick till omkring 80
procent. Resultaten sedan 2020 är därför behäftade med större osäkerhet.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på webbenkäter som skickats till ett stort
antal privata och offentliga arbetsgivare. Frågorna handlar bland annat om
arbetsgivarnas bedömning om efterfrågan på deras 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. Enkätresultaten
är grundläggande för prognosarbetet och utgör ett viktigt underlag för i synnerhet de
regionala prognosbedömningarna.

Urvalsdesign
Underlaget utgörs av Statistiska centralbyråns (SCB:s) företagsdatabas (FDB), där
ramobjektet är alla aktiva arbetsställen enligt SAMU-systemets novembermätning,
året innan urvalet används. Urvalet används under ett år och två prognosomgångar,
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med insamling under ungefär sex veckor kring mars-april respektive septemberoktober. FDB-uppgifterna uppdateras innan leverans det aktuella året. Urvalet är
uppdelat i privata och offentliga arbetsgivare och totalt dras cirka 14 000 respektive
2 500 arbetsställen.36 Båda urvalen är designade för att vara representativa utifrån
arbetsställenas tillhörighet avseende näringsgren, geografisk region och storleksklass.
Såväl det privata som det offentliga urvalet är stratifierat utifrån nio stratum för
näringsgrenar, enligt tabellen nedan. Utöver det finns för det privata urvalet fem
stratum för arbetsställestorlek och 42 för regioner, vilket totalt ger 1 890 möjliga
stratum. För det offentliga urvalet finns sex stratum för arbetsställestorlek och 21 för
regioner (länsnivå), alltså totalt 1 134 möjliga stratum.37 I varje stratum dras ett
obundet slumpmässigt urval (OSU) genom Neyman-allokering och utifrån antalet
anställda.
Näringsgrenstratifiering38

SNI 2007

Jord- och skogsbruk (A)

1-03

Industri (B-E)

05-33, 35-39

därav övrig tillverkning, exkl. utvinning, energi och miljö

05-24, 31-32

därav tillverkning av verkstadsvaror

25-30, 33

Byggverksamhet (F)

41-43

Handel (G)

45-47

Transport (H)

49-53

Hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster (I, R och S)

55-56, 90-96

Information och kommunikation (J)

58-63

Finansiell verksamhet och företagstjänster (K-N)

64-82

Utbildning samt vård och omsorg och sociala tjänster (P och Q)

85-88

Näringsgrensindelning
Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är
indelningen i SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU), baserat på SNI 2007 enligt
tabellen ovan. I gruppen privata tjänster ingår näringsgrenarna handel, transport,
hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster, information och
kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster. I gruppen offentliga
tjänster ingår näringsgrenarna utbildning samt vård och omsorg och sociala tjänster.
I offentliga tjänster ingår både offentliga och privata utförare.

Fram till hösten 2020 har det offentliga urvalet totalundersökts med utgångspunkt i Arbetsförmedlingens
kartläggning av den offentliga verksamheten i Sveriges regioner och kommuner. Därefter har det offentliga
urvalet dragits enligt samma urvalsdesign som gäller för det privata urvalet.
37 Urvalet är fördelat på storleksklasserna 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100+ anställda för det privata urvalet
och 100-199 och 200+ anställda för det offentliga. I varje stratum utom den största storleksklassen i respektive
urval, som totalundersöks, måste minst tio arbetsställen ingå. Om det inte uppfylls slås stratum ihop med
avseende på (mindre) storleksklass tills villkoret är uppfyllt.
38 Näringarna 64201, 64202, 78100, 78200, 85591, 84 är undantagna. Därmed ingår inte bemanningsföretag,
men information inhämtas om inhyrd arbetskraft från både offentliga och privata arbetsgivare.
36
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Svarsfrekvenser
I den aktuella undersökningen samlades svaren in från tidigast 23 februari till 15
april 2021. Urvalet bestod av 14 000 arbetsställen i näringslivet och svarsfrekvensen
uppgick där till 34,2 procent. Urvalet av offentliga arbetsgivare bestod av 2 501
arbetsställen och svarsfrekvensen uppgick till 37,1 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 3. 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.39
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:

39

•

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 4. Förteckning över fördjupningar
Våren 2021
• Arbetsmarknad i gränsområden hårt drabbad
• Ökad efterfrågan på arbetskraft i norra Sverige
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På vår webbplats finns också Hitta yrkesprognoser. Där beskrivs jobbmöjligheterna på kort och på lång sikt för närmare 200 olika yrken.
På vår webbplats finns även Hitta yrken som innehåller detaljerade
beskrivningar av ett stort antal yrken.

A r b e t s fö r m e dlinge n
113 9 9 Sto c k h o lm
Te l e f o n 07 71- 6 0 0 0 0 0
w w w. ar b e t s fo r m e dlinge n . s e

Arbetsförmedlingen 2021-06-16. Omslagsbild: Niklas Lehman.

Rapporten Regionala utsikter 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.

