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Program 
 
08:30 Inledning 
  
Övergripande förutsättningar inför Verksamhetsplan och budget 2015-2017. 
 
 
09:10 Kaffe 
 
 
09:30 Behov och åtgärder 2015-2017 Se bilaga. 

 
Tvärgruppsdiskussioner LSG – styrelse kring följande frågor: 
Vilka behov ser vi 2015 – 2017? 
Vilka åtgärder/insatser är viktigast 2015 – 2017? 
 
 

11.00 Redovisning i storgrupp 
 
 
12.00 Samordningsförbundet bjuder på lunch 
 
 
13.00 Hur genomför vi prioriterade åtgärder? 

 
Vilka åtgärder kan/bör ske genom ordinarie samverkan? 
Vilka åtgärder kan/bör ske i projektform! 
Vilka åtgärder kan/bör ske genom tjänsteköp, t.ex. av arbetsintegrerande sociala 
företag, m.fl.  
Hur finansierar vi prioriterade åtgärder? Hur ser respektive part på sina ekonomiska 
förutsättningar?  
 
 

14.15 Redovisning i storgrupp 
 
 



 
 
15.00 Kaffe 

 
 

15.20 Hur vet vi att det blir bättre? Se bilaga. 
  

Hur kan vi utveckla uppföljning och utvärdering av lokal samverkan i Skellefteå-Norsjö?  
Hur kan SUS och indikatorer användas som redskap för bättre evidens när det gäller 
resultat och effekter av samverkansinsatser? 
 
Inledning. 

 Diskussion i storgrupp. 
 
 
16.40 Sammanfattning.  
 Att ta med sig inför beslut 2014-11-28 om Verksamhetsplan och budget 2015-2017. 
 
 
17.00 Avslutning. 
 
 
Bilagor 
 
Rapport ”Samordning – Kittet i välfärdsbygget” 
Samordningsförbundets Verksamhetsplan och budget 2014-2016.   
Styrkort 2014. 
Årsredovisning 2013.  
Verksamhetsplan LSG 2014. 
Arbetsmarknadsutsikterna prognos för 2014-2015 
PP ordinarie samverkan och projekt 2014-2017 
PP-”Hur kan vi utveckla uppföljning och utvärdering av lokal samverkan i Skellefteå-Norsjö?  
PP SUS-statistik Arbetsmarknadstorget 
Beskrivning av 15 kärnindikatorer 
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SAMORDNING
KITTET I VÄLFÄRDSBYGGET

Sammanfattning 
Varför ska det behöva gå så långt?  
– Om det går att organisera välfärden  
så att lidande inte uppstår 
- varför gör vi inte det?1

HUR K AN VI organisera välfärden så att resultatet för både individer 
och samhälle blir så optimalt som möjlig? Den enkla frågan är 
utgångspunkten för denna rapport. Vi vill lyfta fram en möjlig-
het att utveckla välfärden så att risken att människor ska ”hamna 
mellan stolarna” minskar och kvaliteten ökar. En möjlighet som 
funnits sedan 2004 genom Finsam – lagstiftningen om samord-
ningsförbund, men som på många sätt verkar ha glömts bort 
politiskt.

Vi vill återuppväcka den politiska diskussionen om samver-
kan. Vi menar att samverkan är helt avgörande för att lösa flera 
av de djupstrukturella problem som Sverige står inför. Genom 
samverkan kan välfärden utvecklas och den politiska räckvid-
den öka. Samtidigt hävdar vi att det krävs ett omfattande poli-
tiskt engagemang om de möjligheter som finns ska kunna tas till-
vara och bli något mer än tillfälliga projekt och lokala exempel.

Det finns idag 83 samordningsförbund där 225 av landets 290 
kommuner ingår.2 Verksamheten vänder sig i första hand till 
dem som av olika anledningar hamnat långt ifrån arbetsmark-
naden. Förbunden når 37 000 invånare med direkta insatser, vil-
ket är ungefär lika många som idag finns inom Fas 3. Finsam 
kostar en bråkdel av vad Fas 3 kostar och uppvisar dessutom 
väsentligt bättre resultat. Därutöver finansieras insatser av mer 
strukturell art som skapar förutsättningar för handläggare att 
samarbeta mellan de olika myndigheterna vilket underlättar för 
människor som har en sammansatt problematik och behöver 
stöd av mer än en myndighet. Men samordningsförbunden skul-
le kunna göra så mycket mer!

Trots goda resultat och fler förbund har den ekonomiska 
ramen för Finsam minskat från 3,6 miljarder till 560 miljoner. 
Det politiska intresset verkar, trots ökade behov, snarare minska 
än öka. Rapporten visar hur det blev så och vad detta fått för kon-

sekvenser. I rapporten presenteras förslag på hur Finsam, om det 
användes systematiskt, inte minst på arbetsmarknadsområdet, 
skulle kunna bidra till minskade klyftor och att ge fler möjlighet 
att delta. Vidare redovisas vad som krävs för att nå dit – politiskt, 
ekonomiskt och organisatoriskt. 

Samordningsförbunden har alla förutsättningar att bli ett 
kraftfullt nav i utvecklingen av den gemensamma välfärden. 
De kan också bli ett verktyg för att finna nya former för politisk 
styrning bortom influenserna från New Public Management. 
Om så ska ske krävs:
■ Förstärkt politiskt ledarskap 
 Såväl staten som kommuner och landsting måste på ett helt 

annat sätt än idag säkerställa att det i samordningsförbundens 
styrelser finns politisk kraft med mandat att fatta beslut. På 
central nivå krävs att samordningsfrågorna får en fast struktur 
såväl i regeringskansliet som bland myndigheterna. Det måste 
säkerställas att uppdragen till de myndigheter som ingår i sam-
ordningsförbundens verksamheter främjar samverkan. 

■ Resurser som står i paritet med uppdragen
 Första steget måste vara att återställa den ekonomiska nivån 

som fanns när lagstiftningen infördes. Därutöver kan Sam-
ordningsförbunden med fördel användas för riktade insatser. 
Dessa kan vara både geografiskt riktade till orter eller delar av 
landet med specifik problematik, eller generella för insatser till 
definierade målgrupper.

■ Forskning, utvärdering och uppföljning
 Inom myndigheter sker uppföljning per prestation, (hur många 

i åtgärd) och budgetbalans i myndigheten. Samverkan bör också 
följas upp utifrån resultat för individen (fick hen jobb, blev hen 
frisk) och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Modeller för 
detta måste utvecklas. Som plattformar för metodutveckling 

1 Den retoriska frågan ställde Marie Fridolf vid en hearing med riksdagens socialförsäk-
ringsutskott och arbetsmarknadsutskott under försöksperioden. Marie Fridolf

2 Dec 2013, http://www.susam.se/finsam/aktuellt
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av såväl insatser som styrning i och av välfärden behöver verk-
samheten också följas upp med forskning och utvärdering för 
att sprida goda resultat.

Mycket av detta är teknik eller förvaltningspolitik. Att organise-
ra den gemensamma välfärden så att den kommer oss alla till del 
när den behövs som bäst. I grunden handlar det emellertid om 
■ att återupprätta tilltron till det gemensamma

■ att stärka politikens möjligheter att bygga ett solidariskt sam-
hälle

■ att se till att varje skattekrona används till det den var tänkt. 

Vi ser det som ett sätt att låta människors känsla för jämlikhet 
och rättvisa – den svenska folksjälen – få större avtryck i den poli-
tiska retoriken men också i den vardagliga praktiken.
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I förlängningen skulle välfärden bli mer kostnadseffektiv och 
individanpassad snarare än den i nuläget mer generellt anpas-
sade välfärd som exempelvis Fas 3 illustrerar.

Det är detta vår rapport syftar till att diskutera. Utifrån förfat-
tarnas erfarenheter av konkret arbete med Finsam görs nedan 
en genomgång av hur samordningsmodellen har tillkommit, vad 
den i praktiken innebär och hur den fungerar. En diskussion om 
vad samordning kan bidra med och vilka effekter det kan ge, lik-
som varför riktade, lokala och individanpassade lösningar sna-
rare än generella lösningar i välfärden är att föredra. Slutligen 
görs en genomgång av de förslag som rapportförfattarna anför 
för en mer effektiv samordning av svensk välfärd med tydliga 
politiska indikationer. 

1. Välfärden fungerar inte för alla
DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN fungerar bra för de flesta. Alltför ofta upp- 
står däremot problem för de människor som ha de största  
behoven. Inte sällan faller den med komplexa problem mellan 
stolarna i en svårgenomtränglig byråkrati. Man kan säga att väl-
färden fungerar som sämst för de som behöver den bäst. 

Det är framförallt när människor drabbas av en mer samman-
satt problematik som välfärdssystemen inte fungerar. Det leder 
till stora ekonomiska problem, både för den enskilde och för 
samhället. Minst lika allvarligt är att det urholkar förtroendet 
för den gemensamma välfärden. I förlängningen riskerar det att 
minska tilltron till det demokratiska systemet. 

Välfärdssverige har problem av strukturell art. Det hand-
lar om hur vi styr och har organiserat välfärden men också om 
att arbetsmarknaden i dag ser annorlunda ut jämfört med förr. 
Dessa problem går inte att hantera med enbart konjunkturella 
åtgärder. Samhället går i nuläget miste om stora intäkter sam-
tidigt som resurserna behöver användas till behov som egentli-
gen inte hade behövt uppstå. Det saknas en helhetssyn på hur 
resurserna används. Denna brist riskerar att urholka känslan av 
jämlikhet och rättvisa. 

Gruppen med sammansatt problematik har inte blivit min-
dre under senare år, tvärtom. Arbetslösheten har bitit sig fast 
på en historiskt hög nivå och ligger idag över 8 %. Långtidsar-
betslösheten har under 2010-2011 ökat med 70 procent. För de 
grupper som är särskilt utsatta blir det allt svårare att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Avståndet till de som inte är utsatta ökar. 
Antalet som förtidspensioneras har minskat, men istället har 
77 000 utförsäkrats ur sjukförsäkringen. Över 35 000 har place-
rats i Fas 3.3  

 Samverkan mellan olika välfärdsaktörer på lokal nivå har 
visat sig ge möjligheter till mer anpassade och individualisera-
de lösningar som fungerar bättre långsiktigt. I den här rappor-
ten vill vi visa på fördelarna med en redan fungerande modell 
för samverkan, lagstiftningen Finsam (Lagen om finansiell sam-
ordning). Genom en förbättring och effektivisering av lagstift-
ningen kan Finsam tillgänglinggöras och bli ett mer systema-
tiskt arbete för samverkan mellan myndigheter på lokal nivå. 

 3 http://www.arbetsformedlingen.se/
4 Med utsatta grupper menas förgymnasialt utbildade, äldre 55-64 år, utomeuropeiskt 

födda och personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga.
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2. Samverkan är viktig  
 för välfärden
SAMARBETE MELL AN MEDARBETARE inom välfärdens institutioner är 
ofta avgörande för att vi som invånare skall få de insatser som 
motsvarar våra behov. Detta samarbete har blivit allt viktigare 
genom en ökad specialisering och uppdelning av ansvaret mel-
lan myndigheter.5 Behovet av samarbete mellan handläggare och 
samverkan mellan myndigheter är inget nytt utan har i princip 
funnits så länge som vi haft en uppdelning av ansvaret mellan 
stat och kommun och mellan myndigheterna inom dessa. 

 
2.1 Samverkan behöver relevant styrning 
och ledning 
Varje förändring som innebär en centralisering av en organisa-
tion får konsekvenser på det lokala planet. Avvägningen lokalt 
- centralt får en ny balanspunkt. Detta har blivit särskilt uppen-
bart när tankegodset från New Public Management (NPM) har 
applicerats inom välfärdsmyndigheterna. Utvecklingen med 
NPM innebär att produktionsmål och ekonomi har överordnats 
välfärdens syften. Budgeten har blivit målet i stället för medlet. 
Målformuleringar innehåller produktionskrav och budgetkrav 
snarare än mål för välfärdsarbetet.6 

Detta behöver naturligtvis inte alltid vara negativt. Produk-
tion och produktivitet är förhållandevis lätta att mäta men 
användningen borde förutsätta att den har föregåtts av en ana-
lys som resulterat i att produktiviteten har ett positivt samband 
med effektiviteten. Om inte detta är fallet kommer skattemedlen 
inte att användas optimalt.  

Enligt forskningen kräver väl fungerande samverkan mellan 
myndigheter förtroende och tillit, gemensamma mål, kunskap 
om varandra och ett ledarskap som har en syn på sin verksam-
het som sträcker sig utanför det egna uppdraget.7 Detta ger för-
utsättningar för medarbetare att kunna samarbeta med kollegor 
från andra myndigheter och kunna ta ett helhetsperspektiv på 
individens behov. 

Generella och centraliserade styrmodeller kan med fördel 
användas vid verksamhet som består av relativt enkla arbets-
uppgifter. När graden av komplexitet ökar och det professionel-
la inflytandet på besluten är viktiga behövs andra styrmodeller. 
Modeller som skapar professionellt handlingsutrymme och ger 
överblick över olika åtgärder och ansvarsområden. 

2.2 Samverkan och konkurrensutsättning
Hur påverkar införandet av marknadsliknande styrmodeller 
förutsättningarna för samverkan? Här har forskningen visat att 
en ökad marknadisering av välfärdsinsatser skapar hinder för 
samverkanslösningar.8 Det medför ökade krav på mätning och 
en tro på att offentliga välfärdstjänster går att tydligt målsätta, 
följa upp och utvärdera. Då även mätningen har ett vertikalt per-
spektiv mäts inte det som sker utifrån det horisontella. Det blir 
viktigare att rapportera antal besök, behandlingar eller avslag 
på beslut än att ta reda på om individen har blivit frisk, fått egen 
försörjning eller ökat motivationen att förändra sitt liv.  

En annan effekt av NPM är att olika former av ansvar, men 
inte befogenheter, flyttas ner i organisationen viket får till följd 
att professionens möjlighet att utöva sitt yrke som läkare, lärare, 
polis mm begränsas.9 I förlängningen har vi en utveckling mot 
en minskad arbetsdelning med risk att allt fler skall göra allt mer 
olika uppgifter vilket riskerar att leda till en avprofessionalise-
ring och ineffektivitet. Till detta kommer en växande byråkrati 
som i mångt och mycket lever sitt eget liv. Det som brukar kall-
las Audit society eller granskningsamhället. 

Styrmodellerna med sina marknadsinslag har till viss del ersatt 
den politiska styrningen. Konsekvensen blir att politiken inte 
kan eller behöver ta ansvar för hur verksamheten utförs och vilka 
prioriteringar som behöver göras. Införandet av marknadslik-
nande styrsystem överlämnar prioriteringsfrågan till prissättar-
na eller produktivitetsmätningarna. De marknadiserade styr-
modellerna stimulerar inte gränsöverskridande ansvarstagande 
eller helhetssyn på människors behov. 

Riksbankens Jubileumsfond har uppmärksammat problema-
tiken med NPM-influerade styrsystem10 visavi insatser för utsat-
ta grupper, det vill säga grupper som omfattas av Finsam-lag-
stiftningen. Fonden har således avsatt 40 miljoner för forskning 
inom området och gjort en utlysning under våren 2014. 

2.3 Minskat poliskt inflytande
Möjligheten till politisk styrning för att kunna hantera och möta 
välfärdens utmaningar har på många sätt urholkats under sena-
re år. Behoven varierar dessutom stort över landet och mellan 
olika grupper i befolkningen. Det finns inget enskilt förslag 
som kan lösa alla problem. Att lappa och laga i välfärdssyste-
men fungerar inte heller. Det behövs lösningar som bevarar det 
som fungerar bra, och som samtidigt kan åstadkomma föränd-
ring av det som inte fungerar. För det krävs en insikt om att väl-
färdssystemen måste byggas lokalt, utifrån de förutsättningar 
som finns på olika orter och för olika människor, utan att för den 
skull äventyra rättssäkerhet och likabehandling. 

Förstatligandet och centraliseringen av Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen har lett till en ökad centralstyrning på 
bekostnad av det lokala inflytandet. En styrning som inte klarar 
av att stödja den enskilde handläggare när denne skall gör sina 
professionella överväganden utan snarare bidrar till att myndig-
heterna upplevs som fyrkantiga och byråkratiska. Den ökande 
andelen privata företag som tagit över ansvaret för utförandet 
har också bidragit till att politiken inte förmår att styra den skat-
tefinansierade välfärden.  

 

5  Om Samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd redaktör Runo Axelsson Susanna 
Bihari Axelsson Studentlitteratur 2013 

6  Artikelserie om vården i DN av Maciej Zaremba, 2013-04-24 
7  Om Samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd redaktör Runo Axelsson Susanna 

Bihari Axelsson Studentlitteratur 2013 kap 1  
8 Om Samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd redaktör Runo Axelsson Susanna 

Bihari Axelsson Studentlitteratur 2013 kap 21 Styrning och ansvar i utvärdering av 
samverkanseffektivitet, Cecilia Lindholm 

9 Om Samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd redaktör Runo Axelsson Susanna 
Bihari Axelsson Studentlitteratur 2013 kap 21 Styrning och ansvar i utvärdering av 
samverkanseffektivitet, Cecilia Lindholm 16 Kostnader för ojämlikhet i hälsa i Västra 
Götaland, En beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället, 
Folkhälsokommittén, jan 2011 

10 http://www.rj.se/Forskningsnyheter/RJ-/2014/Utlysning-forskning-om-Styrning-
och-granskning-av-det-offentliga/
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3. Samverkan i backspegeln
REDAN UNDER MITTEN av 80-talet initierades en diskussion om väl-
färdens institutioner där kritik framfördes mot den hierarkiska 
styrningen, den ökande byråkratiseringen och att den inte möt-
te invånarens behov. Kritiken möttes genom försök med ökad 
decentralisering, införande av styrningsmodeller som var mer 
marknadslika och en ökad grad av projektifiering.11 

 Under 90-talet uppmärksammade flera statliga utredning-
ar brister i samordning och samverkan mellan myndigheterna. 
Människor kom att ”falla mellan stolarna” eller slussas runt utan 
att någon tog ett helhetsansvar.12 Detta yttrade sig genom långa 
köer, väntetider, dubbelarbete och oklara ansvarsgränser. Resul-
tatet blev en bristande effektivitet och dåligt resursutnyttjan-
de. Samtidigt minskade det lokala politiska inflytandet och det 
pekades på behovet av öka det demokratiska inslaget i välfärden 
för att få en ökad delaktighet. 

3.1 Ett försök till finansiell samordning  
 (SOCSAM) 
I syfte att möta dessa problem startade 1994 en försöksverk-
samhet med politisk och finansiell samordning . Försöket hade 
stöd av en särskild lag och kom att kallas SOCSAM (Lokal för-
söksverksamhet med finansiell samordning13 mellan social-
försäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst). Beställarför-
bund bildades på åtta platser runt om i landet. Förbunden skulle 
beställa samverkan mellan myndigheterna. I försöksverksam-
heten ingick Försäkringskassan, kommunernas socialtjänst och 
landstingens sjukvård. Arbetsförmedlingen ingick inte i för-
sökslagen men eftersom dess roll var så central för uppgiften 
slöts lokala samarbetsavtal och förmedlingen blev adjungerad i 
de styrelser som ledde verksamheten på respektive ort.

 Idén med beställarförbundet var att lägga samman en del av 
myndigheternas resurser och låta beställarförbundet styra över 
dessa så att man gemensamt skulle kunna organisera arbetet 
med utgångspunkt i invånarnas behov. Man ville skapa en struk-
tur som gav möjlighet till långsiktighet och kontinuitet istället 
för tillfälliga projekt. 

 Beställarförbund som företeelse var unik genom att det var en 
juridisk person för både kommunala och statliga insatser. Syftet 
var inte att bygga en ny myndighet utan att bygga en struktur för 
samverkan mellan myndigheterna. En ny organisering snarare 
än en ny organisation. Beställarförbunden leddes av en politisk 
styrelse som ofta hade stark politisk förankring och kunde där-
med skapa ett lokalt handlingsutrymme för att bättre styra väl-
färden. Försöksverksamheten bedrevs mellan åren 1994 – 2003. 

 Dåvarande Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen hade 
uppdraget att utvärdera försöksverksamheten . Resultatet av 
utvärderingen påvisade behovet av en struktur för att få samver-
kan mellan myndigheter att hålla över tid och för att skapa konti-
nuitet. Denna struktur hade två viktiga komponenter; styrelsen 
med gedigen förankring i de ingående verksamheterna (politisk 
samordning), samt de gemensamma resurserna (finansiell sam-
ordning). Tillsammans skapade det förutsättningar som fick en 
avgörande betydelse för att kunna organisera myndigheternas 
insatser så att de motsvarade individen behov.  

Resultaten var goda. Ingen av de verksamheter som beställar- 
förbunden organiserade i samverkan var egentligen unika. Det 

unika låg i att gemensamma verksamheter kunde skapas och 
finansieras över tid. Ofta handlade det om personalintensiva 
aktiviteter som gjorde att de människor som deltog kunde ta sig 
tillbaka till aktivitet och arbete. Aktiviteter som myndigheterna 
var och en för sig inte haft möjligheter att finansiera.

4. Fördjupad samordning  
 i välfärden – Finsam
FINSAM ÄR DEN L AGSTIFTNING som blev resultatet av försöksverk-
samheten med SOCSAM. Lagen tillkom 2004 i syfte att åstad-
komma samverkan mellan de stora välfärdsaktörerna – kommu-
nen, landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Idén var enkel – sammansatt problematik kräver sammansat-
ta lösningar.15 Genom att gå samman i samordningsförbund 
kan gemensamma insatser göras som bättre möter människors 
behov. 

I dag finns 83 samordningsförbund där 225 av landets 290 
kommuner ingår (dec 2013).16 Förbunden når 37 000 invånare 
med direkta insatser och härutöver finansieras insatser av mer 
strukturell art som skall skapa bättre förutsättningar för hand-
läggare att samarbeta mellan de olika myndigheterna. 

Samordningsförbundens primära uppdrag är att möta de 
behov av insatser inom välfärdsområdet som inte möts av huvud-
männen var för sig. Förbunden kan ses som ett kitt eller infra-
struktur i välfärdsarbetet. Förbundens verksamhet ska enligt 
lagstiftningen orienteras på så sätt att individerna ska återkom-
ma alternativt komma till ett aktivt liv i form av arbete. Förbun-
den ska ha individens och samhällets bästa i fokus. Det innebär 
att respektive myndighets olika målsättningar inte nödvändigt-
vis behöver vara relevanta i förbundets verksamhet. 

Syftet med Finsam är bland annat att möta de behov som de 
fyra huvudmännen var för sig inte möter. Att huvudmännen inte 
gör detta betyder inte att personerna i fråga inte är aktuella hos 
huvudmännen. Tvärtom. De är i högsta grad aktuella och tar 
ofta stora resurser i anspråk. Inte minst upptar de stort mentalt 
utrymme hos huvudmännens handläggare som känner frustra-
tion över att inte ha effektiva verktyg. Dagens samordningsför-
bund engagerar således 37 000 personer i olika åtgärder, många 
gånger med hög effektivitet. Dessa personer tog tidigare resur-
ser i anspråk hos ägarna. Resurser som har frigjorts. Detta borde 
skapa utrymme för effektivisering.  

De olika slag av samhällsekonomiska beräkningar som nume-
ra omfattas av ett allt större intresse ger också argument för sam-
ordningsförbundens verksamhet. Ingvar Nilsson17 med flera 
visar i olika exempel att det är synnerligen lönsamt att investera 

11 Samverkan och Gränser, Mikael Löfström avhandling 2010 
12 Sjuk- och arbetsskadekommittén, SOU 1996:113, Egon Jönsson SOU 1996:85, m fl 
13 SOCSAM-försök med politisk och finansiell samordning. En slutrapport, Finansiell 

samordning 2001:1 
14 Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM, Social-

styrelsen 2001
 15 Lag om finansiell samordning (2003:1210) 
16 http://www.susam.se/finsam/aktuellt/ 
17 http://www.ideerforlivet.se/Global/Best%C3%A4ll%20material/Ingvar%20N%20

Fullst%C3%A4ndig.pdf
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i personer så att de kan (åter)gå till ett liv i hälsa och arbete. Inte 
minst gäller detta de yngre grupperna som har många år fram-
för sig. Redovisningssystemet SUS18 ger besked om att samord-
ningsförbunden engagerar stora grupper i yngre åldrar. Åldern 
för den genomsnittlige deltagaren är 34 år. 

4.1 Vad innebär Finsam?
Utvärderingens resultat låg till grund för det lagförslag som 

riksdagen beslutade om i december 2003.19 Lagen, som kom att 
kallas Finsam, innebar att 
■ samordningsförbund kunde bildas lokalt med en eller flera 

kommuner 

■ samordningsförbund kräver att kommun, landsting/region, 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling medverkar i förbundet 

■ finansieringen till förbundet innebär att alla huvudmän läg-
ger in lika andelar i förbundet 

■ samordningsförbundet är en egen juridisk person som fattar 
beslut i eget namn 

■ samordningsförbundet skall verka för att människor får till-
gång till de insatser som behövs för att man skall kunna för-
bättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden 

■ samordningsförbundet skall finansiera insatser som vänder 
sig till individer men också insatser som underlättar samver-
kan mellan myndigheter 

■ Samordningsförbundet bedriver ingen myndighetsutövning 
utan detta ansvar ligger kvar på respektive myndighet 
 

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av minst 
en representant för var och en av de fyra huvudmännen.20 Sty-
relsen har fullt och odelat ansvar för de samordnade medlen och 
den verksamhet som styrelsen finansierar. Styrelsen ska allokera 
förbundets resurser dit de bäst behövs. Det handlar inte om att 
tillgodose någon enskild ägares behov. Här ligger Finsam:s möj-
lighet. Annan samverkan förutsätter att gemensamma intres-
sen hos de inblandade förväntas mötas, i praktiken överlappas. 
Förbundet disponerar, förutom förbundschef, i princip inte någ-
ra egna personella resurser utan använder sig av huvudmän-
nens resurser. Man kan uttrycka som att samordningsförbundet 
beställer samverkan. 

Det som gör samordningsförbunden viktiga är bland annat 
det gemensamma lokala inflytandet på insatser inom välfärden. 
Det skapas ett lokalt handlingsutrymme där stat och kommun 
får en gemensam formell organisation för att kunna organisera 
insatser mer effektivt. Styrelsen är en gemensam beslutsfunktion 
mellan stat och kommun vilket är första gången i svensk förvalt-

18 http://www.susam.se/finsam/aktuellt/
19 Prop 2002/03:132, Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
20 Handbok för Finansiell samordning, http://www.susam.se/finsam/starta_forbund/

index.html 
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ningshistoria. En gemensam budget ger inte bara resurser för att 
finansiera insatser utan skapar också ett nytt och vidgat perspek-
tiv på det samlade välfärdsområdet. Genom gemensam budget 
skapas ett horisontellt perspektiv på välfärden till skillnad mot 
det traditionellt vertikala som ofta leder till stuprörsproblem. 
Budgeten är inte bara faktiska resurser som ska användas till att 
uppnå politiska ambitioner, utan också en mental karta över det 
område som man har ett ansvar för. Budgeten får här uppgiften 
att förutom att vara en finansieringsplan också bidra till att ska-
pa ett nytt synsätt. En gemensam budget kan bidra till att redu-
cera revirtänkande och problem med kostnadsövervältringar.

Finsam ägs således lokalt gemensamt av de fyra välfärdsak-
törerna och utgör ett komplement till deras övriga uppdrag och 
verksamhet. Finsam kan också beskrivas som en möjlighet för 
huvudmännen att pröva och testa och i förlängningen utveckla 
välfärdsarbetet så att insatserna når allt fler med större effekti-
vitet. Genom att man i Finsam arbetar med de som har de mest 
sammansatta problemen frigörs också resurser hos myndighe-
terna att i sin ordinarie verksamhet ägna sig än mer åt de som de 
är formade för. I en ideal situation kan man se ett flöde av kun-
skap och erfarenheter mellan samordningsförbundet och dess 
fyra huvudmän, till gagn för Individer och samhälle, eller om 
man så vill – för välfärden.  

Ett sätt att beskriva skillnaderna mellan Finsam och tradi-
tionella myndigheter kan åskådliggöras genom att utgå från 
begreppen Organisation (Traditionella myndigheter) och Orga-
nisering (Finsam)21 

4.2 DELTA-metoden och andra 
exempel
”Jag vill bli behandlad med DELTA-metoden”. Det beskedet fick 
Johan Jonsson när han lyfte luren. Johan var försöksledare i DEL-
TA-samverkan på Hisingen i Göteborg. Efter en stunds sam-
språk framkom det att Hisingsbon hade hört från en kamrat att 
det fanns en möjlighet att få träffa flera företrädare för välfärden 
på en gång i stället för att gå runt och träffa dem var och för sig. 
Att själv vara i centrum. Att själv vara subjekt i stället för objekt. 
Att få hela rehabprocessen beskriven samtidigt. Det var DELTA-
metoden. Det var så som Hisingsbon ville bli behandlad.

Från fyra till 70 på ett år
Anna, 38 år, är akademiskt utbildad och arbetar sedan flera år i privat 
sektor. Hon är ambitiös, engagerad och högpresterande på sitt ar-
bete, Under perioder har hon arbetat mycket övertid. Tar ofta med sig 
arbetet hem. Har mycket runt sig. Tycker om att vara i ”farten”.
 Anna söker vårdcentralen för svåra sömnproblem, diffusa  
besvär i bröstet, panikkänslor, smärta i kroppen, känner sig känslo-
mässigt labil, orkeslöshet. Anna känner inte igen sig själv. Anna får 
diagnosen utmattningssyndrom och blir sjukskriven på heltid.
 Läkaren initierar kontakt med psykosociala teamet på vårdcen-
tralen via remiss. Teamet gör en bedömning och det bestäms att det 
är psykologen som denna gång ska ta första kontakt. Samtalet med 
Anna leder till att psykologen vid nästa teammöte initierar kontakt 
med sjukgymnast för kompletterande bedömning samt återkopplar 
bedömningen till läkaren som remitterat Anna till teamet.
 Medicinsk rehabiliteringsplan görs och Anna påbörjar sin behand-

ling som innefattar såväl psykolog som sjukgymnast. Heltidssjuk-
skrivningen vara bara några veckor, sedan trappar hon snabbt upp 
till arbete på 50 %. I samtalen med psykologen framkommer dock 
att det blivit mycket på arbetet igen och att Anna haft svårt att sätta 
gränser. Psykologen lyfter detta i teamet med resultat att hon under 
en kortare period åter sjukskrivs till 100 %.
 Under det år Annas rehabilitering pågår medverkar psykolog och 
sjukgymnast på flertal avstämningsmöten tillsammans med Anna, 
läkare, försäkringskassan och arbetsgivare. Det görs en gemensam 
plan för arbetsåtergång för Anna som följs. När Anna kommer in i 
teamet skattar hon sin hälsa till fyra på en skala från 1-100. Vid avslut 
skattar hon sin hälsa till 70/100.
 Psykosociala team är en samverkansaktivitet som finansieras och 
stöds inom ramen för – Samordningsförbundet på Hisingen- DELTA. 
I dessa samverkar sjukvården och försäkringskassan och ibland soci-
altjänst och arbetsförmedling för att gemensamt och effektivt sätt 
stödja personer tillbaka till arbete. 

När jag jobbar på försäkringskassan så tänker jag ”Har den för-
säkrade rätt till sjukpenning?” När jag jobbar i teamet på vård-
centralen tänker jag ”Hur ska den här personen komma tillbaka 
till arbete?” Så formulerar sig Britta som jobbar halvtid på kas-
san och halvtid i det av DELTA finansierade multiprofessionella 
teamet på vårdcentralen. Brittas tankegångar avslöjar effektivt 
skillnaden mellan målsättningarna hos å ena sidan ”stupröret” 
och å andra sidan ”hängrännan”. 

Många medarbetare från de fyra myndigheterna som arbe-
tat i Finsam finansierade tvärprofessionella aktiviteter vittnar 
dels om effektiviteten i arbetet, dels om den kompetensutveck-
ling som det innebär att möta andra yrkesgrupper, en utveckling 
som innebär såväl förståelse för andras möjligheter och begräns-
ningar som en ökad kompetens när det gäller att sätta den egna 
kunskapen i ett större välfärdsperspektiv. Allt detta fångas i ett 
vanligt yttrande – jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till ett 
sektoriserat arbete.  

De flesta som arbetar som ledare i samordningsförbunden 
upplever det som en utmaning men också som mycket stimule-
rande.22 En utmaning för att uppgifterna är så mångfacetterade 
och ibland något oklara. Stimulerande, för att uppdraget är ange-
läget och meningsfullt och har en stor potential. Dessa erfaren-
heter delas av författarna till denna rapport.

4.3 Nationella rådet
På nationell nivå finns Nationella rådet där Arbetsförmedling-
en, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Socialstyrelsen ingår. Syftet med rådet är att, i enlighet med reger-
ingens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring 
som är nödvändig. Rådet består av chefer från de samverkande 
myndigheterna. 

Rådet skall
■ Utgöra ett forum för gemensamma ställningstaganden i stra-

tegiska frågor vad gäller finansiell samordning. 

21 Hans Folkesson, Ansvarig på Socialstyrelsen för utvärdering av SOCSAM-försöken
22 http://www.nnsfinsam.se/media/76501/235_13-ad_tjm%20arbvillkor_2013.pdf
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■ Utgöra ett forum för samlade diskussioner om det gemensam-
ma uppdraget och för att söka samfällda lösningar av problem 
och frågor. 

■ Bibehålla en gemensam målsättning med samverkan. 

■ Bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad inom området

På departementsnivå finns i nuläget ingen motsvarande struktur 
för samverkan och rapporteringen sker från varje myndighet till 
ansvarigt departement och minister. Detta innebär rimligen att 
det på många hålla finns samverkanspecifika erfarenheter som 
aldrig når den nationella politiska nivån. En konsekvens av detta 
blir att regeringskansliet inte får en samlad bild av vara sig behov 
som kräver samverkan eller de effekter som samverkan kan ge. 

4.4 Nationella nätverket NNS
Efter tio år med nuvarande lagstiftning har landet 83 samord-
ningsförbund med 225 ingående kommuner. dels kan stärka det 
egna arbetet dels kan inspirera till nya insatser. Nationella Nät-
verket för Samordningsförbund23 (NNS) har bildats delvis för 
dessa syften. Nätverket ska också vara en pådrivare gentemot 
staten när det gäller intressen som är gemensamma för samord-
ningsförbunden. Det kan till exempel handla om att nyttja NNS 
för att påtala strukturproblem inom välfärden. NNS kan ses som 
samordningsförbundens SKL. Ett aktivt arbete inom NNS i frå-
gor som har välfärdspolitisk relevans skulle stärka den politiska 
dimensionen i Finsam. 

4.5 Hur fungerar Finsam i praktiken
Inom nuvarande samordningsförbund har det utvecklas en 
mängd olika verksamheter och insatser. Utgångspunkten för 
arbetet är ofta att söka matcha de lokala förutsättningarna och 
behoven. Några gemensamma arbetssätt och metoder kan urskil-
jas inom förbunden. En handlar om behovet av mer kunskap 
kring individen och vilka resultat som uppnås i samverkan. En 
annan rör insatser som innebär nya sätt att organisera sig i tvär-
professionella och tvärsektoriella team. Nedan ges ytterligare 
några exempel på arbetssätt:  
■ Kartläggning och analys visar på behov, problem och flask-

halsar i de olika samverkande myndigheterna 

■ Gemensam individuell handlingsplan som tydligt anger såväl 
målsättning som vilka åtgärder respektive samverkanspart 
skall vidta 

■ Långsiktiga insatser eller verksamheter såsom kombinerade 
arbetsträningsverksamheter för långtidsarbetslösa, lång-
tidssjukskrivna och personer med sociala problem. För dessa 
verksamheter kan samverkansparterna behöva samlokalisera 
personalresurser samt anställa en ledare. 

■ Extra personalresurser, till exempel rehabiliteringssamordna-
re vid Försäkringskassan där det inte finns, arbetsterapeut vid 
Arbetsförmedlingen eller kurator vid vårdcentralen

■ Uppföljning, utvärdering och återrapportering av genomförda 
åtgärder för ställningstagande till hur rehabiliteringsarbetet 
för den aktuella målgruppen kan och bör utvecklas vidare. 

■ Utbildnings- och informationsinsatser med fokus på att för-
bättra samarbetet mellan olika personalgrupper samt klar-
lägga respektive aktörs uppdrag och ansvar. 

Härutöver kan det inom samordningsförbundens ram bedrivas 
utvecklingsarbete som syftar till att förbättra eller utveckla väl-
färdsinsatser och kreativa lösningar på social- och arbetsmark-
nadsområdet.  

 5. Varför har inte samordningen 
 fått större genomslag?
FÖRST K AN VI KONSTATER A att samordningsförbundens verksamhet 
idag når 37 000 personer. I de inventeringar som föregick lag-
stiftningen konstaterades att andelen personer som skulle vara i 
behov av samordnade insatser var cirka 5 procent av befolkning-
en i arbetsför ålder. Andelen motsvarade då cirka 300 000 perso-
ner och har snarare ökat under senare år. Dagens verksamhet når 
således cirka 10 procent av det uppskattade behovet. 

Under de gångna tio åren har ett system (SUS) utvecklats för 
att följa upp förbundens verksamhet. Med 37 000 deltagare blir 
resultaten trovärdiga även om delgrupper studeras. Förhållande-
vis korta tider i respektive aktivitet samtidigt som många går vida-
re till arbete eller studier är tydliga resultat, liksom det faktum att 
många kan lotsas rätt i välfärden. Den senare gruppen har således 
funnits hos fel aktör och därmed inte fått tillgång till den välfärd 
som de är berättigade till. Förbundens resultat visavi den tiondel av 
behovet som förbunden omfattar ger argument för en utvidgning 
av verksamheten till att omfatta en större del av behovet 

Vi menar att det finns flera orsaker till att Finsamlagen inte 
används på det sätt som vi menar skulle kunna ske. En – den kan-
ske viktigaste – är att Finsam har inte någon självklar politisk 
hemvist, varken partipolitiskt eller till ett visst sakområde. Folk-
partiet, framför allt genom dåvarande sjukvårdsministern Bo 
Könberg, drev tidigt resursomfördelning från sjukförsäkringen 
till sjukvården med syftet att korta väntetiderna i sjukvården. 
Denna föregångare till dagens Finsam var dock relativt begrän-
sad och framför allt mer administrativ än politisk i sin verkstäl-
lighet. Under försöksperioden (med det som kallades socsam) 
vidgades samverkan till att omfatta fler verksamheter tilldelades 
dessutom en lokal politisk ledning. 

Trots stor uppslutning bakom själva idén har det på nationell 
nivå egentligen aldrig funnits någon som gjort frågan till sin och 
drivit den. Ingen politiker på regeringsnivå förefaller ha sett Fin-
sam som ett medel för att förverkliga välfärdspolitisk utveckling. 
Man har aldrig använt sig fullt ut av de möjligheter lagen ger eller 
givit några riktade uppdrag. Att frågan greppar över flera sakom-
råden gör också att inge har det övergripande ansvaret. ”Finsam 23 http://www.nnsfinsam.se/ 
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är inte min fråga”, som en minister utryckte det.
En annan orsak kan uttryckas som att komplexa problem krä-

ver komplexa lösningar. Finsams uppdrag med tydlig lokal för-
ankring är att se till de behov som fyra mycket kompetenta väl-
färdsaktörer inte hanterar på ett effektivt sätt. Dessa komplexa 
problem låter vare sig beskrivas eller lösas med generella åtgär-
der utan kräver individuella lösningar i en lokal kontext. Dessa 
åtgärder finns inte i myndigheternas ordinarie verktygslåda och 
därför blir svåra att omfatta.

Kopplat till detta resonemang är att nuvarande styrmodel-
ler inom välfärden är starkt influerade av New Public Manage-
ment som innebär fixering vid produktion och pinnar snarare 
än resultat som kan kopplas till ett välfärdsarbete som avser att 
lösa komplexa behov. 

En tredje orsak kan kanske beskrivas med begreppet ”system-
kramare”. Det finns inom såväl de politiska som tjänstemanna-
leden en mer eller mindre uttalad benägenhet att hålla fast vid 
de system och organisationer som visat sig fungera så väl för 
befolkningens flertal.

Samtliga dessa orsaker bygger på förutsättningen att välfär-
dens olika aktörer sett och identifierat problem i välfärden. Har 
man inte sett detta finns det inte förutsättningar att vare sig dis-
kutera eller omfatta lösningar oavsett de benämns Finsam eller 
annat. Den som inte vet kan inte heller ta ansvar. 

Ett faktum som heller inte ska underskattas som orsak till det 
underutnyttjande vi ser idag är första gången i svensk förvalt-
ningshistoria som politik, resurser och professionell kompetens 
inom kommunal, regional och statlig förvaltning samordnas 
för att möta problem inom välfärden. Klassiska lösningar har 
varit mer resurser ofta kopplat till ett uppdrag, eller förändrade 
ansvarsgränser (t ex Ädelreformen) eller att en ny myndighet 
skapas för att hantera det uppkomna behovet.

5.1 Urholkad finansiering 
Utöver dessa politiska och organisatoriska orsaker menar vi att 
de minskade ekonomiska ramarna påverkat Finsam negativt. 
Som beskrevs ovan motsvarade statens andel av finansieringen 
vid lagstiftningens införande, ett belopp som motsvarade 5 pro-
cent av sjukpenningen. Procentandelen kan härledas till en upp-
skattning av andelen i den arbetsföra befolkningen som antogs 
vara i behov av samordnade insatser i enlighet med lagstiftning-
ens intentioner. 5 procent av medlen till sjukpenning motsva-
rade då 1,8 miljarder kronor. Modellen för finansiering av sam-
ordningsförbundens verksamhet anger att staten står för hälften 
och kommun(er) och landsting för var sin fjärdedel. Det innebär 
att det finansiella utrymmet för samordningsförbunden vid lag-
stiftningens introduktion var 3,6 miljarder. 

Under de gångna åren har finansieringsprincipen för statens 
del ändrats på så sätt att man gått ifrån andel av sjukpenningen 
till ett anslag. Detta kan i och för sig vara bra, eftersom ett anslag 
kan bli föremål för politisk debatt och beslut. Det som samtidigt 
hänt är emellertid att staten skurit kraftigt i sin del av finan-
sieringen. Idag uppgår anslaget endast till 280 miljoner kronor. 
Nedskärningen har skett samtidigt som antalet samordnings-
förbund ökat till cirka 80 stycken. 

Sammantaget innebär detta att de ekonomiska villkoren för 
samordningsförbunden blivit väsentligt sämre. Resultatet har 

blivit minskad verksamhet, påtvingade sammanslagningar och 
ett ökat beroende av kortsiktiga projektbidrag. I kombination 
med vag politisk hemvist och svalt politiskt intresse har detta 
lett till att Finsam inte kommit att användas systematiskt för 
att lösa de problem som motiverade införande av lagstiftningen. 

Sammantaget finns således ett antal argument för att ge sam-
ordningsförbunden finansiella förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag. Om inte detta sker riskerar vi inte bara samordnings-
förbundens sotdöd utan framför allt riskerar vi tilltron till väl-
färdssystemen, vilket i sin tur kommer att sätta betalningsviljan 
till det gemensamma på prov och ytterst innebära påfrestningar 
på det demokratiska systemet. 

Finsam versus FAS 3 – en jämförelse
För att få ett perspektiv på finansieringen av den strukturella möjlig-
het som Finsam innebär kan en jämförelse med den arbetsmarknads-
politiska åtgärden FAS 3, eller sysselsättningsfasen göras. Jämförel-
sen görs med siffror för första halvåret 2013 som bas. 
Första halvåret 2013 var det statliga engagemanget till FAS 3, 781 mkr 
och det statliga engagemanget I Finsam under motsvarande period 
140 mkr. Härutöver kommer finansiellt engagemang från kommuner 
och landsting. 
 Under första halvåret 2013 engagerar Finsam drygt 18 000. Antalet 
deltagare i FAS 3 låg nästan på samma nivå.
 Resultaten för Finsam var att inom de arbetslivsinriktade aktivite-
ter så gick 22% till arbete, varav 9% till subventionerat arbete, 3% 
startade företag och 9 % började studera. När Arbetsförmedlingen 
rapporterade resultatet för FAS 3 för första halvåret 2013 gick 2%, till 
arbete, ofta subventionerat. 
 Det är svårt att jämföra grupper av individer. När det gäller FAS 3 
finns det regler i form av dagar etc för att tillhöra gruppen. För del-
tagarna i olika arbetslivsinriktade aktiviteter inom Finsam finns inte 
motsvarande regelverk. Här gäller att man är aktuell hos flera av de 
samordnande myndigheterna inom Finsam. Det finns dock goda skäl 
att anta att behoven hos flera av Finsamdeltagarna är lika komplexa 
och funnits under lika lång tid som de inom FAS 3. 
Till resultaten inom Finsam kan också läggas att utöver de 34 % som 
gick till olika former av arbete och studier så kunde 36 % registreras 
hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande med dokumenterad 
arbetsförmåga.

6. Finsam behöver utvecklas  
 och förstärkas och strukturen  
 användas
FINSAM ÄR I GRUNDEN en välfärdspolitisk reform, men en reform 
som på många sätt glömts bort och förslösats genom att den inte 
använts strategiskt och politiskt. Finsam - som under förberedel-
searbetet benämndes Finansiell och politisk samordning - skulle 
kunna utgöra en möjlighet för de fyra stora välfärdsaktörerna 
att tillsammans ”laga” revorna och krympa klyftorna i välfär-
den och på så sätt ge den generella välfärden ett delvis nytt och 
anpassat innehåll. Samtidigt skulle detta även kunna innebära 
att legitimiteten för välfärdsarbetet stärktes, vilket i sin tur skulle 
innebära fortsatt vilja till solidarisk finansiering av välfärden. 
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Under den försöksperiod som föregick lagstiftningen fördes 
diskussionen i termer av politisk och finansiell samordning. 
Det var politiska sakområden inom välfärdssektorn som skulle 
samordnas för Individernas och samhällets bästa. Nödvändiga 
medel skulle tas ur så kallade passiva anslag, dvs medel för oli-
ka former av bidrag, och samordnas i en pott som genom poli-
tiska beslut skulle fördelas i enlighet med intentionerna i lag-
stiftningen. 

När lagstiftningen med finansiell samordning trädde i kraft 
den 1 januari 2004 hade förutsättningarna för försäkringskas-
sans och arbetsförmedlingens politiska representation på regi-
onal/lokal nivå förändrats. Under försökstiden hade alla fyra 
välfärdsaktörerna politisk närvaro på lokal/regional nivå. Läns-
arbetsnämnder och försäkringskassor var självständiga myn-
digheter på regional nivå. Arbetsmarknadsnämnder och soci-
alförsäkringsnämnder sörjde för den politiska närvaron på 
lokal nivå. Idag har länsmyndigheterna avvecklats och ersatts 
av de nationella myndigheterna Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan. Arbetsmarknadsnämnderna och socialförsäk-
ringsnämnderna har också avvecklats. 

Annorlunda uttryckt - de båda politikområdena centralisera-
des. En följd av detta blev att begreppet ”politisk” föll bort i den 
slutliga lagstiftningstexten. Kvar blev ”finansiell”, vilket - skul-
le det visa sig - skulle komma att innebära att reformen fick en 
mer administrativ än politisk prägel när den omsattes i praktisk 
verksamhet. 

6.1 Finsam behöver utvecklas

6.1.1 Välfärden behöver ett lokalt perspektiv 
Lagstiftningen om finansiell samordning har ett tydligt lokalt 
perspektiv. Det är de lokala behoven och de lokala förutsättning-
arna som ska bilda utgångspunkt för varje samordningsförbunds 
verksamhet. Efter år av stordriftstänkande och centralisering kan 
Finsam erbjuda en lokal möjlighet. Det svenska välfärdsbygget 
har sin grund i lokala förutsättningar. Det var i det nära samhäl-
let som välfärden etablerades och utvecklades.24 Där fanns kun-
skapen om såväl behov som möjliga åtgärder. Perspektivet var 
individen och det nära samhället. 

Finsam gör det möjligt att återupprätta detta perspektiv för de 
grupper som inte omfattas på ett effektivt sätt av den generella väl-
färden. Man kan kanske formulera det så att den resa från lokalt 
till centralt av välfärdens organisering som med stor framgång 
gjorts för majoriteten av befolkningen behöver upprepas för de 
nya behov som senare decennier gjort tydliga. Skapa välfärd för 
nya behov – här finns den politiska utmaningen! 

6.1.2 Individuella behov kräver anpassade  
 åtgärder 
Skapandet av de båda nationella myndigheterna Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen motiverades bland annat med 
krav på rättvisa när det gäller bedömning av individernas behov 
i förhållande till rättigheter till exempel i form av sjukpenning 
eller A-kassa. De tidigare regionala myndigheterna hade till-

lämpat olika kriterier vid bedömningen vilket uppfattades som 
orättvist eller i värsta fall som rättsosäkert. Centraliseringen 
skulle möjliggöra standardisering, vilket i sin tur skulle skapa 
förutsättningar för rättvisa. Så långt är argumentationen följ-
sam och resultatet sannolikt effektivt. 

Problemet uppstår när de nya myndigheterna ska forma åtgär-
der för att ta individerna från passivt till aktivt liv. Åtgärderna 
tenderar också att bli standardiserade vilket i och för sig under-
lättar uppföljning men riskerar att inte möta de individuella 
behov som varje individ bär på. En sådan ordning möter inte 
heller de lokala förutsättningarna vad gäller arbetsmarknad eller 
närvaro av professionell kapacitet som varierar kraftigt mellan 
landets kommuner. 

Utan samverkan så tror jag aldrig att detta 
hade gått väl!
Peter, 25 år, skrevs in på Arbetsmarknadstorget på efter att ha avbru-
tit studier. Detta var ännu ett i raden av misslyckande för Peter. För 
varje nytt misslyckande ökar osäkerheten. 
 I de inledande 3-partssamtalen märkte socialsekreteraren och 
arbetsförmedlaren att något inte stämde. Så småningom framkom-
mer att Peter har en form av dyslexi men inte vågat visa detta utan 
försökt köra på och ”hoppats på det bästa”. Peter får förslag om 
anpassade studier men han vill verkligen ut och jobba. Tillsammans 
med Peter kartläggs vilka jobb som kan passa. En rekryterare på 
Arbetsmarknadstorget kopplas in som efter en månad hittar en plats 
och Peter kan påbörja en praktik. 
 Arbetsgivaren får information om Peters problematik och vet 
därför vilka arbetsuppgifter som han kan ge Peter. Efter två månader 
görs en uppföljning som visar sig vara väldigt positiv. Företaget vill 
anställa Peter med någon form av stöd. Man kommer överens om 
1-års nystartsjobb. 
 Peter är väldigt glad i dag och säger att han fått sitt drömjobb.
 Arbetsmarkandstorget är en verksamhet samverkansaktivitet som 
finansieras och stöds inom ramen för – Samordningsförbundet på 
Hisingen- DELTA. Här har arbetsförmedling och socialtjänst i mer än 
tio års tid samverkat för att möta personer som Peter. 

Finsam finns till för att svara upp mot individuella behov och 
lokala förutsättningar. Man kan också uttrycka det så att Fin-
sam behövs för att hitta en ny effektiv balanspunkt mellan det 
centrala och det lokala. Balanspunkten ändrades dramatiskt i 
och med centraliseringen av försäkringskassans och arbetsför-
medlingens verksamheter. Finsam är det lokala komplementet 
som – rätt utnyttjat – kan ge såväl argument till, som effektivi-
tet i centraliseringen 

6.1.3 Skattebasen behöver breddas
Det finns en oro bland såväl forskare som förtroendevalda om 
hur Sverige ska kunna bibehålla en skattebas som gör det möjligt 
att finansiera de stora åtaganden som kan förutses bland annat 
när det gäller vård och omsorg av landets gamla. Diskussionen 
stannar ofta vid skattehöjningar och/eller konkurrensutsättning 
i syfte att skapa resurser respektive öka effektiviteten. 

Skattebasen breddas bland annat genom satsningar som har 
som mål att få grupper som står vid sidan av arbetslivet att kom-
ma tillbaka till arbetslivet. Effekten blir dubbel. Från bidrag till 24 Om sjukkassornas historia i Göteborg, Gösta Karlsson 2002
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bidra. En tydlig effekt av Finsam är att reformen i hög grad 
bidrar till att bredda skattebasen. Resultat från arbetslivsinrik-
tade insatser inom samordningsförbunden styrker detta påstå-
ende. Många insatser visar på en återgång till, eller ett inträde 
i arbetslivet på cirka 40 % av deltagarna. Dessa går således från 
bidragsberoende till att bli en del i skattebasen. 

6.2 Finsam behöver förstärkas

6.2.1 Ge styrelsen förtydligat ansvar
En konsekvens av förstatligandet av arbetsförmedlingen och för-
säkringskassan blev att samordningsförbundens styrelser sak-
nar politisk representation från de strategiska politikområde-
na arbetsmarknad och socialförsäkring. Dessa båda områden 
representeras i styrelserna av tjänstemän som i många fall inte 
uppfattar att de innehar ett politiskt uppdrag, nämligen att för-
dela resurser. Dessa tjänstemän utses av en chef i den egna orga-
nisation vilket kan innebära lojalitetskonflikter. En annan risk 
är att tjänstemännen kan uppfatta sitt uppdrag i styrelsen som 
att det gäller att bevaka respektive myndighets intressen, vilket 
i princip är tjänstefel eftersom uppdraget är entydigt - styrelsen 
ansvarar för förbundets verksamhet och uppdrag samt ska före-
träda förbundet (och inte en ägare). 

Ett möjligt sätt att skapa klarare förutsättningar kan vara att 
riksdagen eller regeringen utser de statliga ledamöterna och 
ersättarna i samordningsförbundens styrelser. Detta skulle san-
nolikt betona det politiska i uppdraget samt minska risken för 
lojalitetskonflikter. Modellen med att regeringen utser styrelse-
ledamöter är prövad i många sammanhang både nu och tidigare. 

6.2.2 Utveckla ägarsamrådet 
Lagstiftningen om finansiell samordning anger att ett så kallat 
ägarsamråd ska äga rum årligen. Syftet med samrådet är tvåfal-
digt, dels ges möjlighet för förbundet att beskriva sina planer och 
vilka medel som behövs för att realisera planerna, dels kan ägar-
na ange önskemål om inriktning på förbundets verksamhet samt 
- vilket är samrådets yttersta syfte - förklara om man som ägare 
är beredd att skjuta till de medel som behövs för verksamheten. 

Långt ifrån alla ägare kallar till samråd och i de fall det sker 
så blir samrådet inte sällan av pro forma karaktär, det vill säga 
kort information om de finansiella förutsättningarna och knap-
past något om verksamhetens inriktning, innehåll och resultat. 
Detta innebär att en uppenbar möjlighet till politisk diskussion 
och påverkan på ett förbunds verksamhet inte utnyttjas. 

Härutöver skapas – vid ett aktivt samråd – möjlighet att utveckla 
den politiska dialogen genom att lyfta fram ”systemproblem” som 
har identifierats genom Finsam. 

6.2.3 Forskning, utvärdering och uppföljning
Inom myndigheter sker uppföljning per prestation, (hur många 
i åtgärd) och budgetbalans i myndigheten. Samverkan bör ock-
så följas upp utifrån resultat för individen (fick hen jobb, blev 
hen frisk) och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Modeller 
för detta måste utvecklas. Som plattformar för metodutveckling 
av såväl insatser som styrning i och av välfärden behöver verk-
samheten också följas upp med forskning och utvärdering för 
att sprida goda resultat.

6.3 Använd Samordningsförbunds struktur 

6.3.1 En länk i den gemensamma  
 finansieringen
”– Varför anställer socialtjänsten en samordnare när kommu-
nen redan är medlem i ett samordningsförbund”, funderar en 
förbundschef. Trots att man redan hade tillgång till upparbetade 
och förtroendefulla rutiner för samarbete mellan professionella 
och samverkan mellan myndigheterna valde man att inrätta en 
ny tjänst vid sidan av. Detta är inte ovanligt och skapar frustra-
tion bland dem som arbetar med samverkan. Rutiner tar tid att 
etablera förtroendefullt samarbete likaså. Hypotesen är att nya 
former samverkan kan få ”flygande start” om man använder för-
bunden eftersom struktur och relationer redan år på plats. 

Kanske valde kommunen inte aktivt bort samordningsför-
bundet. Ett lika rimligt skäl kan vara okunskap om att samord-
ningsförbundets struktur går att använda för annan samverkan 
än den som formuleras i lagstiftningen. Samordningsförbunden 
har blivit förknippade med behovet av samordnad rehabilitering 
till arbete, vilket i någon mening tagit bort fokus från att använ-
da strukturen för andra insatser som kräver samverkan. Detta 
är olyckligt eftersom det innebär slöseri av resurser, såväl pro-
fessionella som ekonomiska. Dessutom riskeras ett ökat mänsk-
ligt lidande 

Ett annat skäl kan vara att det finns en utbredd missuppfatt-
ning om att alla fyra huvudmännen måste vara med och finan-
siera en satsning som använder sig av samordningsförbundets 
upparbetade strukturer. Den gemensamma finansieringen som 
den formuleras i lagstiftningen gäller emellertid endast för de 
behov som lagstiftningen riktas mot. Vill någon eller några av 
medlemmarna använda samordningsförbundets struktur och 
erfarenheter för att möta andra behov så finns det inte några 
begränsningar i lagstiftningen. I styrelsearbetet blir det ett ären-
de där den eller de inblandade agerar och övriga till exempel 
adjungeras. I redovisningen blir det en bokföringsfråga. 

Under försöksperioden fick dåvarande Beställarförbundet 
DELTA på Hisingen i Göteborg förtroendet att ansvara för Kun-
skapslyftet. I övriga delar av Göteborg var det Utbildningsnämn-
den som hade motsvarande uppdrag. Erfarenheten blev dels att 
insatser inom Kunskapslyftet kom igång mycket snabbare på 
Hisingen än i övriga Göteborg, dels att insatserna kunde anpas-
sas effektivt till de behov som fanns hos de arbetssökande, vilket 
i sin tur gav positiv effekt på återgång till arbete. Upparbetade 
relationer gav således flygande start och hög effektivitet. 

Efter åtta års verksamhet utvärderar nu Samordningsförbun-
det Vänersborg - Mellerud sin verksamhet. Utvärderingen ska 
vara framåtsyftande, det vill säga ge inspel till hur förbundet ska 
orientera sin verksamhet framöver. En av de frågor som förbun-
det vill fokusera i utvärderingen är om samordningsförbundet 
skulle kunna utgöra ett paraply för i princip all samverkan på 
lokal nivå med syfte att få helhetssyn och effektivitet.

Det är också rimligt att tänka sig att strukturen är väl anpassad 
för specifika, riktade lokala insatser, till exempel i samband med 
fabriksnedläggning och annat som kan få svåra konsekvenser 
för en ort. När SAAB i Trollhättan la ned verksamheten höjdes 
krav på såväl lokala som statliga insatser. Här riktades så små-
ningom den statliga satsningen till Arbetsförmedlingen. Det är 
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alltid vanskligt att fundera över hur saker kunde gjorts istället 
men det är ingen orimlig tanke att man genom att kanaliserar 
och samordna insatser via Samordningsförbunden i Trollhät-
tan och Vänersborg hade kunnat komma igång snabbare och 
fått mer effekt i det som gjordes. 

För att visa på hur samordningen kan fungera vill vi utifrån 
dokumenterade erfarenheter ge exempel på verksamheter som 
kan bli både effektivare och mer kvalitativ genom samordnings-
förbundens försorg. Dessa exempel redovisas i bilaga 

7. Slutsatser 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄR - som framgått - en gemensamt ägd 
struktur för att hantera behov inom välfärden som huvudmän-
nen var och en för sig inte möter på ett effektivt sätt. Ovan har 
vi beskrivit hur det kan användas för att möta konkreta problem 
och utmaningar. 

Samordningsförbund är ett försök till ett svar på behovet av att 
anpassa välfärden utifrån individers behov. Som vi har beskri-
vit ovan finns det flera svårigheter med att få till en bra sam-
verkan mellan myndigheter. Våra styrsystem främjar inte alltid 
ett gränsöverskridande synsätt. Den ökade ekonomismen sätter 
tydliga gränser inte bara ekonomiska utan även mentalt. Vi ser 
bara det som vi har ansvar för att se. Härutöver finns hinder som 
handlar om kulturer det vill säga språk och symboler som skapar 
avstånd eller gemenskap. Samverkan en sammansatt verksam-
het och det behövs därför en stödjande struktur.  

7.1 Använd det förebyggande uppdraget!
Lagstiftaren betonar det förebyggande arbetets viktiga roll i sam-
ordningsförbundens verksamhet. Detta är strategiskt. Ju tidigare 
en insats görs desto större är möjligheten att resultatet blir gott 
och bestående. 

Flera samordningsförbund har beskrivit att man gjort en 
”resa” på så sätt att verksamheten började med insatser inom oli-
ka akuta områden varefter intresset för det förebyggande arbetet 
växt. En förklaring är att inte minst det professionella samarbetet 
har resulterat i frågor om vad skulle kunna ha gjorts för att för-
hindra den akuta situationen. Utifrån detta har förslag om olika 
förebyggande insatser väckts till förbundsledning och styrelse.  

Ett ökat inslag av förebyggande arbete har - utöver det mänsk-
liga och det etiska – uppenbara ekonomiska fördelar. Den tidiga 
investeringen är i de allra flesta fall mycket liten i jämförelse med 
kostnaden för åtgärder i det akuta skedet (jfr Ingvar Nilssons  
olika beräkningar25).  

En invändning som ofta reses i detta sammanhang är att en 
huvudman står för investeringar medan någon annan skördar 
frukterna i form av uteblivna kostnader. Inom den finansiella 
samordningen uppstår inte detta eftersom investering och resul-
tat är en gemensam angelägenhet. Perspektivet är individ och 
samhälle – inte myndigheten.  

7.2 Konkreta förslag till förbättringar av
Finsam: 
Möjligheten att bilda samordningsförbund har funnits i tio år 
och idag – våren 2014 -ingår 225 av landets 290 kommuner i 
verksamheten. Trots många goda, lokala exempel har det sto-
ra lyftet uteblivit. Varken staten eller kommunerna har fullt ut 
prövat den möjlighet som samordningsförbunden ger. Tvärtom, 
istället för att använda Finsam till strategiska och systematiska 
insatser har man skurit i ekonomin och minskat det politiska 
intresset. Om samordningsförbunden ska bli de potenta nav för 
utveckling av välfärden som vi beskrivit att det skulle kunna bli 
krävs förändring: 

 Politiskt ledarskap.  
Genom samordningsförbunden kan det politiska initiativet 

återtas i välfärdsbygget. Välfärden blir mer effektiv om den byg-
gas lokalt men det krävs också ett aktivt nationellt stöd. 
■ Kraftfulla styrelser. Såväl stat som kommuner och landsting 

måste på ett helt annat sätt än idag säkerställa att det i sam-
ordningsförbundens styrelser finns politisk kraft med mandat 
att fatta beslut. Den sammanblandning mellan lokalpolitiker 
och tjänstemän från de statliga myndigheterna som idag ut-
gör styrelserna är problematisk. Staten bör utse egna, politiskt 
tillsatta, ledamöter. 

■ Samordningsfunktion i regeringskansliet. De statliga myndig-
heter som ingår i samordningsförbundens verksamhet drivs 
från olika departement och ibland med delvis motstridiga 
uppdrag. Om staten vill spela en aktiv roll och ta vara på sam-
ordningens fördelar krävs en centralt placerad samordnings-
funktion i regeringskansliet med kompetens och mandat att 
säkerställa att samverkansfrågor finns med instruktioner, reg-
leringsbrev och myndighetsdialog. En samordningsfunktion 
som också tar ett övergripande ansvar för den horisontella 
uppföljningen (se nedan). 

■ Ägarsamråd. Utöver kraftfulla styrelser krävs ägarsamråd så-
väl lokalt som på nationell nivå. Det är nödvändigt för att få 
ett systematiskt arbete för att identifiera och undanröja hinder 
för samverkan, såväl reella som mentala. Det genererar dess-
utom ett gemensamt lärande som gagnar huvudmännen själva 
och utvecklar samsyn på strategiskt viktiga områden. Slutligen 
innebär aktiva ägarsamråd att ansvar och roller tydliggörs
 

Resurser i paritet med uppdrag. 

Grundfinansieringen har urholkats 
Paradoxalt nog har samordningsförbundens ekonomiska för-
utsättningar minskat i takt med att förbunden blivit fler. För att 
finansiera verksamheten tvingas många förbund istället förlita 
sig på projektmedel inte minst från Europeiska Socialfonden. 
ESF-medel kan vara ett bra sätt att utveckla verksamhet men det 
kan aldrig utgöra grundfinansiering av välfärdstjänster. I dags-
läget riskerar beroendet av projektmedel att leda till både kort-
siktighet och anpassning av verksamheten till att passa aktuella 
utlysningar mer än reella behov i lokalsamhället. 25  http://www.seeab.se/ 
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■ Återställ nivån. För att säkra grundfinansieringen av verksam-
heten måste första steget vara att återställa den ekonomiska 
nivån från när lagstiftningen infördes. 

Ge samordningsförbunden riktade uppdrag! 
Inte en enda gång sedan lagstiftningen infördes har staten använt 
samordningsförbunden för att lösa konkreta problem. Det är 
märkligt både med tanke på intentionerna bakom Finsam och 
med tanke på att de problem som samverkan var tänkta att lösa 
har ökat och inte minskat under de gångna tio åren. Genom rik-
tade uppdrag kan samfinansiering öka, vilket kan leda till både 
ett bättre resursutnyttjande och ett ökat lokalt ansvarstagande. 

 Jämförelsen med det misslyckade FAS 3 visar att det finns 
resurser och uppgifter som Finsam med fördel skulle ha kun-
nat hantera. Ett kommande socialdemokratiskt jobb- och/eller 
kunskapslyft skulle kunna få ett mycket kraftfullt genomslag 
om samordningsförbunden användes som nav i genomförandet.  
■ Använd samordningsförbunden till riktade uppdrag. Dessa kan 

vara både geografiskt riktade till orter eller delar av landet med 
specifik problematik, eller generella för insatser till definiera-
de målgrupper. 

■ Ett Jobblyft för en ökad delaktighet i samhället. Fler skall få 
tillgång till arbetsmarknaden. 

■  Samordningsförbund i hela landet. Genom att inrätta och eta-
blera samordningsförbunden som en struktur för samverkan 
undviker man behov av att bygga nya strukturer varje gång 
som ett samverkansbehov påvisas. Därför bör lagen om finan-
siell samordning gå från att vara frivillig till att på sikt bli en 
allmän lag. 
 

Forskning och utvärdering 
Samverkan kan inte utvärderas med hjälp av vanlig uppföljning. 
Inom myndigheter sker uppföljning per prestation, (hur många 
i åtgärd) och budgetbalans i myndigheten. Samverkan bör följas 
upp utifrån resultat för individen (fick hen jobb, blev hen frisk) 
och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
■ Horisontell utvärdering. Istället för dagens ensidiga fokus på 

att följa upp vertikalt inom de olika systemen krävs nya mo-
deller för uppföljning på individ- och samhällsnivå 

■ Följeforskning. Inom ramen för samverkan utvecklas välfärds-
insatserna och verksamheterna. För att dra nytta av utveck-
lingsarbetet och kunna sprida vunna erfarenheter krävs konti-
nuerlig följeforskning som också bidrar till att utveckla genuint 
lärande organisationer. 

■ Forskning om styrning och styrmodeller. Samverkan är ett  
effektivt sätt att hitta och pröva nya modeller för styrning av 
välfärdssektorn. Modeller som går bortom New Public Mana-
gement och som ökar möjligheten för politiska initiativ. Här 
krävs omfattande forskning som kan fungera som kunskaps-
grund för en ny förvaltningspolitik där samordningsförbun-
den kan utgöra en hörnsten. 
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Bilaga
Använd samordningsförbundens struktur 
I DENNA BIL AGA beskrivs några exempel hämtade från erfaren-
heter om hur samordningsförbundens struktur kan användas 
i syfte att 
■ ge arbetsmarknadspolitiken ett nytt innehåll genom en kom-

pletterande arbetsmarknad

■ använda upparbetade samverkansformer i syfte att stärka en 
utsatt målgrupp – Unga utanför

■ ge stadga åt ett politikområde – folkhälsa - som visserligen har 
ett tydligt mål men saknar struktur för att nå dit

■ ge struktur åt ambitionen i begreppet sociala investeringsfonder 

Syftet med dessa exempel är att visa att samordningsförbundens 
struktur kan användas i långsiktigt arbete såväl inom som mel-
lan välfärdens olika sektorer, som i riktade insatser mot mål-
grupper. 

Arbetets betydelse för att hålla ihop  
ett samhälle 
I de tre förstnämnda exemplen har arbete och arbetslivet en cen-
tral roll. Arbete är kanske det mest strategiska fenomen som vi 
har för att bygga ett gemensamt samhälle. Arbete innebär skyl-
digheter och rättigheter och därmed ansvar. Med detta synsätt 
bör vi väcka en diskussion om vikten av att skapa arbete inte 
enbart från snävt lönsamhetsperspektiv utan också utifrån ett 
samhällsperspektiv. 

Synen på arbete har ofta varit en verksamhet som skall vara 
lönsamt och ge en avkastning26 eller mervärde för att bland annat 
finansiera vår gemensamma välfärd. Arbete har varit ett medel 
för att nå välstånd för individen och samhället och arbete har 
inte varit ett mål sig. Även om det finns olika syn på arbetes vär-
de så har detta varit det dominerande synsättet framförallt hos 
ekonomer.27 

Betoningen på lönsamhet har medfört att arbeten som inte är 
lönsamma inte har betraktats som ”riktiga” jobb. Det innebär att 
tillfälliga åtgärder för att stödja personer att komma ut i arbetsli-
vet utformas för att inte bidra till en ”inlåsningseffekt” dvs ska-
pa en permanent s k B-arbetsmarknad. Det behövs en diskus-
sion om arbetats värde inte bara som ett medel för ekonomiskt 
välstånd utan också som ett viktigt medel för socialisering dvs 
bygga ett gemensamt samhälle.  

 Att arbeta och ha ett arbete har dessutom en avgörande bety-
delse för vem du är, vilken frihetsgrad du har och hur du förhål-
ler och orienterar dig i ett samhälle. 

Vår identitet är till stora delar förknippad med det arbete som 
vi har. Yrkesstolthet och yrkestillhörighet har i ett historiskt per-
spektiv haft stor betydelse för identifikation och grupptillhörig-
het. I dagens samhälle är det fortfarande viktigt att kunna tala 
om för omvärlden att man har ett arbete vilket avspeglas i det 
något skämtsamma med dock allvarliga uttrycket ”jag är mellan 

två jobb” i stället för att säga att man är arbetslös. Samhällets 
ökade individualisering har också medfört att ansvaret för den 
situation som man befinner sig i läggs i större utsträckning på 
individen själv. Konsekvensen kan bli en ökad känsla av skuld 
och skam 

Utan arbete är man fattig. I ett kommersiellt samhälle har den 
som är fattig, även om det är relativ fattigdom, begränsade möj-
ligheter att delta i samhällslivet. 

Arbetslivet bidrar till att öka kunskapen om samhället. Genom 
arbetet får man förutom ett socialt sammanhang insikter i hur 
produktionen av varor och tjänster fungerar och på så sätt inblick 
samhällelig kontext. Genom att förstå samhälleliga samman-

26 Wikipedia 
27 http://www.nnn.se/archive/motiv.htm 



19

hang ökar känslan av delaktighet och påverkansmöjlighet. 
Det finns redan exempel som visar på vilka vägar som kan 

utvecklas. Kommunala arbetsmarknadsinsatser, ideellt arbete, 
sociala kooperativ och att lotta ut kommunala sommarjobb till 
ungdomar är exempel inom vilka synen på arbete håller på att 
förändras. Det är i detta sammanhang som en kompletterande 
arbetsmarknad kan ha en funktion. Det behövs dock en sam-
manhållen strategi för att få såväl legitimitet som struktur på 
denna utveckling. En strategi som också balanserar olika intres-
sen på arbetsmarknaden. En strategi som kan benämnas ”Jobb-
lyft” och vara ett komplement till kunskapslyftet. 

Kompletterande arbetsmarknad 
De allra flesta arbetsmarknadsinsatserna har haft som syfte att 
stödja och rusta den enskilde för att underlätta en återgång till 
arbete. Insatserna har däremot inte kopplats ihop med arbetsli-
vets perspektiv och behov av arbetskraft. Arbetsmarknadspoli-
tiken har varit enkelriktad.

Framtida arbetsmarknadsinsatser måste därför utvecklas  
genom samverkan utifrån både arbetslivets och individens 
behov. En samverkan där både myndigheter, arbetsgivare och 
fackföreningar berörs. Att utveckla en sådan samverkansstruk-
tur kräver både tid och kompetens. Samordningsförbunden har 
i stora dela redan denna struktur och kan lätt koppla på närings-
liv och fackföreningar. 

Ett hållbart kompletterande arbetsliv
Parallellt med det reguljära arbetslivet behöver ett arbetsliv 
utvecklas som kan utgöra ett komplement, så att den kvalifi-
cerade arbetskraften kan ägna sig fullt ut åt sina kvalificerade 
uppgifter, medan många av de mindre kvalificerade uppgifterna 
kan överlämnas till andra. På det sättet ökar utbudet av antalet 
arbetstillfällen så att fler kan få arbete. 

En annan viktig utgångspunkt är att de arbetstillfällen som 
tillförs ska vara hållbara över tid. Det handlar om att bygga 
strukturer i stället för att med tidsbegränsade insatser överbryg-
ga konjunkturella svängningar. Arbetstillfällena ska utgå från 
både individers behov av ett arbete och arbetslivets behov av att 
få arbetsuppgifter utförda. 

Ett kompletterande arbetsliv ska vara ett komplement till det 
ordinarie arbetslivet och får inte utvecklas till en ”B-arbetsmark-
nad”. Då finns risken att det utvecklas en okvalificerad arbets-
marknad, skild från den övriga, med ytterligare ett antal negativa 
effekter som följd, som inlåsning, undanträngning och låglöne-
arbeten. I en ideal situation borde det ordinarie och det kom-
pletterande arbetslivet fungera som kommunicerande kärl med 
flöde av såväl arbetskraft som arbetsuppgifter

Under utvecklingen av en kompletterande arbetsmarknad är 
det viktigt att berörda huvudmän – stat, kommun, arbetsmark-
nadens parter och andra – deltar aktivt så att frågor som uppstår 
belyses utifrån olika intressen. 

Hur kan det då gå till? 
Ett arbetssätt som prövas under 2014 inom samordningsförbun-
det DELTA innebär följande:

HR-avdelningarna i respektive stadsdel eller förvaltning 
inventerar de olika verksamheternas behov av kompletterande 

arbeten. En tydlig uppgifts- och kravprofil över det nya jobbet 
upprättas tillsammans med de olika verksamheterna. Det nya 
arbetet förhandlas sedan med berörd facklig organisation.

Det lediga jobbet anmäls till samordningsförbundet som 
överför informationen till Arbetsmarknadsenheten som består 
av socialtjänst och arbetsförmedlingspersonal för att ta fram ett 
lämpligt urval av arbetssökande till de lediga jobben.

Personal från samordningsförbundet informerar de sökande 
om vad de lediga jobben innebär, vilka villkor som gäller för 
anställningen, lön, anställningstid och andra villkor. Därefter 
söker personerna arbetet på vanligt sätt med CV och personligt 
brev och begär utdrag ur belastningsregistret i förekommande 
fall. (När det gäller arbete i skola och förskola är det lag på ett 
sådant utdrag).

Personal från samordningsförbundet är i sammanhanget att 
likna vid en rekryteringskonsult och tar emot ansökningarna, 
genomför intervjuer och tar referenser. Två lämpliga kandida-
ter till respektive arbete tas fram och som redovisar det till res-
pektive arbetsplats. Därefter väljer arbetsplatsen den person som 
man anser vara mest lämplig för jobbet.

Innan personen påbörjar den ettåriga anställningen genomförs 
en introduktionsmånad på arbetsplatsen. Under introduktions-
månaden får den blivande anställde aktivitetsstöd av Arbetsför-
medlingen.

Under hela anställningstiden samordnar personal från sam-
ordningsförbundet uppföljning av anställningen för att bistå 
både arbetsplatsen och den anställde i olika situationer som kan 
uppkomma. Kontaktmöjlighet finns därför endast ett medde-
lande borta, via telefon eller e-post.

Ett led i uppföljningen av den anställde är att fånga upp och moti-
vera eventuella utbildningsbehov. Vuxenutbildningens studie- och 
yrkesvägledning utgör därför en viktig del i uppföljningen.

Arbetsplatsen betalar lön till de anställda på vanligt sätt och 
ersätts sedan fullt ut av medel som avsatts från kommunen cen-
tralt och med stöd av ersättningar från arbetsförmedlingen. 
Samordningsförbundet söker och administrerar de statsbidrag 
som kommer ifråga för de kompletterande anställningarna.

Intresset att ta fram arbetsuppgifter har varit störst inom för-
skola, äldreomsorg och inom serviceyrken i kommunen. 

Utvecklingen av ”En hållbar kompletterande arbetsmarknad” 
är möjlig endast om en bred samverkan mellan alla berörda kan 
uppnås. Alla inblandade, både strukturellt och operativt, bidrar 
till att verksamheten nu har kommit igång. Det tar tid att åstad-
komma en bred samverkan, när så många är inblandade. En upp-
arbetad samverkansstruktur underlättar detta arbete betydligt.

”En hållbar kompletterande arbetsmarknad” skulle kunna 
vara en strategisk del i en ny sammanhållen arbetsmarknads-
politik och en av flera insatser som skulle kunna gå under begrep-
pet ”Jobblyftet”. Ett jobblyft som gör att flera kan vara med. 

Unga utanför 
– en utsatt målgrupp 
Det andra exemplet tar sin utgångspunkt i unga som varken 
arbetar eller studerar. Ungdomars etableringsålder har ökat, 
arbetslösheten är högre och arbetsmarknaden är mer instabil. 
Det är inte ovanligt att ungas anställningar är kortvariga och 
tillfälliga. Kraven på utbildning har ökat. Sammantaget har unga 
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svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i dag. Unga som varken 
arbetar eller studerar är en grupp som har särskilt stora svårig-
heter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 Regeringen tillsatte därför en utredning som bland annat 
skulle ta fram förslag på hur samverkan kring unga skulle för-
bättras. Utredningen som tog namnet ”Unga som varken arbe-
tar eller studerar – statistik, stöd och samverkan” (SOU 2013:74) 
redovisade sina förslag i slutat av 2013.  

Utredningens analys
Utredningen lyfter fram ett antal problem där det brister i sam-
verkan mellan myndigheterna. Gruppen Unga som varken 
arbetar eller studerar är ofta prioriterade inom Arbetsförmed-
lingen, kommuner, Försäkringskassan m.fl. Såväl insatser som 
målgrupper är dock överlappande mellan aktörer vilket leder 
till dubbelarbete och oklart ansvar. Kunskapen om resultat och 
effekter är begränsad och det är oklart hur väl insatserna passar 
de unga som har de största behoven. 

Ungdomar får möta en mängd aktörer i olika typer av sam-
manhang och insatserna är inte alltid samordnade mellan aktö-
rerna. En ungdom kan under en tid delta i kommunala insatser 
för att kort därefter påbörja en statlig insats med liknande inne-
håll. Utöver dessa insatser kan den unge vara i kontakt med För-
säkringskassan eller andra myndigheter. 

 Det finns ofta inte någon som har helhetssyn och ett sam-
manhållande ansvar för att de unga får ett individuellt anpassat 
och samlat stöd. Erfarenheter från samordningsförbund visar 
att ungdomarna har i flera fall en lång och svår erfarenhet av 
psykisk ohälsa under uppväxt åren. Tidigt hade man problem 
med omfattande frånvaro och skolk i grundskolan, tidigt bruk av 
alkohol och andra droger i övre tonåren och flera vittnar om sui-
cidtankar. Ingen inom socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen 
har haft vetskap eller upptäckt ungdomarnas allvarliga tillstånd.

Vidare konstaterar utredningen att myndigheter har flera oli-
ka krav att samverka kring olika grupper av utsatta unga. Det 
finns dock ingen generell struktur för samverkan i hela landet, 
den är organiserad olika. Samverkan kan fungera väl i vissa kom-
muner medan den kan utvecklas i andra. 

Utredningens förslag 
I utredningens förslag till åtgärder föreslås att samordningsför-
bunden får ett särskilt uppdrag. Förslaget innebär i korthet 
■ att samordningsförbundens struktur utvecklas och utvidgas 

för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv samverkan 
för unga som varken arbetar eller studerar 

■ att ungdomar från 16 år som varken arbetar eller studerar och 
är i behov av samordnade insatser tillhör samordningsförbun-
dens målgrupp 

■ att unga som varken arbetar eller studerar särskilt ska upp-
märksammas inom samordningsförbunden genom att sär-
skilda resurser för ändamålet tillförs, staten ska öka sin del 
av finansieringen med 60 miljoner kronor per år under perio-
den 2015–2017 

■ att utbildningssektorns roll i den finansiella samordningen av 
rehabiliteringsinsatser bör förtydligas 

■ att Arbetsförmedlingen ska uppmärksamma denna grupp 
inom arbetet i samordningsförbund och att myndigheten ges 
i uppdrag att utveckla stödet till ungdomar. Samverkan bör 
utvecklas inom ramen för samordningsförbundens verksam-
het eller där så inte är möjligt direkt med berörda kommunala 
och andra myndigheter 
 

För att utveckla och effektivisera insatserna till unga som varken 
arbetar eller studerar behövs ett antal åtgärder. 

Det behövs en lokal struktur som stärker det långsiktiga arbe-
tet kring dessa ungdomar och samordningsförbunden kan vara 
denna struktur. Det förutsätter att samordningsförbunden finns 
i hela landet. Därför bör lagen om finansiell samordning gå från 
att vara frivillig till att på sikt bli en allmän lag. Genom att inrätta 
och etablera samordningsförbunden som en struktur för sam-
verkan undviker man behov av att bygga nya strukturer varje 
gång som ett samverkansbehov påvisas.

 Någon bör få ett sammanhållet ansvar för att stödja utveck-
lingsarbetet inom och mellan samordningsförbunden en s k natio-
nell samordnare. Det förslaget ligger i linje med utredningens. 

Insatser till unga bör aktualiseras så snart som möjligt. Desto 
tidigare man kan uppmärksamma behov och sätta in adekva-
ta åtgärder desto mindre lidande. Arbete inom flera samord-
ningsförbund har utvecklats till tidiga eller förebyggande insat-
ser. Skälet till denna utveckling är just samordningsförbundens 
förmåga att ha ett helhetsperspektiv på individen och samhället. 
Det är svårare och kostar mer att rehabilitera unga med kom-
plexa behov än att arbeta med tidig identifiering och med före-
byggande insatser. 

Utredningens förslag om en statlig satsning på 60 miljoner kro-
nor för att minska utanförskapet hos grupper av unga är inte 
beroende av om kommuner och/eller landsting vill satsa resurser. 

Folkhälsa 
– en verksamhet som söker sin struktur 
Arbetet med befolkningens hälsa har under det senaste decenniet 
ändrat karaktär. Den tidigare inriktningen med fokus på med-
borgarnas levnadsvanor ofta i form av kampanjer har ersatts med 
att arbetet mer riktas mot att söka orsakerna till varför visa grup-
per anammar ohälsosamma ovanor för att med denna kunskap 
sätta in åtgärder mot dessa orsaker. Exempel på sådana orsaker 
är kort utbildning eller arbetslöshet. Det övergripande nationel-
la folkhälsomålet som beslutades av riksdagen våren 2003 gör 
kursändringen tydlig - en folkhälsopolitik vars mål är ”att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen”. 

Ett folkhälsoarbete med denna målsättning kräver bred sam-
verkan mellan inte bara myndigheter utan även frivilligsektorn, 
arbetsmarknadens parter med flera. Behovet av sådan samver-
kan har tydliggjorts i flera folkhälsopolitiska dokument, bland 
annat det åtgärdsprogram som tagits fram i bred samverkan i 
Västra Götaland. Den så kallade Malmökommission för ett håll-
bart Malmö kan också ses som ett exempel på ett arbete med 
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motsvarande inriktning. Båda arbetena har den sociala hållbar-
heten som yttersta mål. 

Ett folkhälsoarbete som ska leva upp till det nationella målet 
kräver samverkan, struktur och uthållighet. Problemet är att 
folkhälsoarbetet inte har hittat den samverkansstruktur som 
den nya inriktningen kräver. Här skulle samordningsförbundet 
med dess upparbetade samverkansmönster och formella struk-
tur kunna vara ett alternativ för ett mer hållbart och långsiktigt 
folkhälsoarbete. 

Samordningsförbundens möjligheter att allokera resurser 
över tid och mellan myndigheter gagnar ett folkhälsoarbete i 
enlighet med det nationella folkhälsopolitiska målet.

Perspektivet individ – samhälle förenar intentionerna i såväl 
Finsam som det folkhälsopolitiska arbetet. Det är också så att ett 
folkhälsoarbete i enlighet med det nationella målet kommer att 
minska tillströmningen av medborgare som är i behov av stöd 
i enlighet med lagen om finansiell samordning. Skälet till detta 
är att om folkhälsoarbetet fokuserar på orsakerna till ojämlika 
förutsättningar torde färre medborgare komma att behöva sam-
ordnade insatser i enlighet med Finsam. 

 
Sociala investeringsfonder  
– en ambition för långsiktighet
Välfärden byggs långsiktigt. Dagens åtgärder kommer i många 
fall först nästa generation till godo. Dessutom är det så att insat-
ser inom ett område inom välfärden många gånger bär frukt i 
form av uteblivna kostnader inom en annan sektor. Långsiktig-
het och sektorsövergripande åtgärder gynnas emellertid inte av 
dagens ekonomisystem som präglas av vertikalt så kallat stup-
rörstänkande samt av kortsiktighet och balanskrav. I en ambi-
tion att komma runt dessa krav har ett antal kommuner prövat 
att införa så kallade sociala investeringsfonder, där målet är att 
skapa förutsättningar för långsiktighet samt att överskrida sek-
torsgränser.

Den praktiska tillämpningen av denna i grunden goda ambi-
tion har emellertid kantats av diskussioner där ambitionen har 
fått stå tillbaka för frågor om definitioner, till exempel kring 
begreppen fond och investering. Detta har i sin tur inneburit att 
tillämpningen i många fall har begränsats såväl till ekonomi som 
till insatser inom en sektor snarare än över sektorsgränser. I sin 
extrem blir då tillämpningen en maskerad budgetförstärkning. 
Ambitionen med långsiktigt horisontellt tänkande har pressats 
tillbaka till det kortsiktigt vertikala.

Finsams idé är som, framgått, att ge de stora välfärdsaktörer-
na en lagstadgad möjlighet att agera gränsöverskridande för att 
på det sättet anpassa välfärden till de behov som finns i lokal-
samhället. Det gemensamma ansvarstagandet innebär också att 
såväl (ekonomiska) insatser som resultat kommer det gemen-
samma tillgodo. Det finns inte något incitament att spela Svarte  
Petter. Samordningsförbunden är dessutom i formell mening 
egna myndigheter, vilket bland annat innebär att förbunden 
äger möjligheten att balansera över- respektive underskott över 
årsskiftena. 

Finsam och sociala investeringsfonder har gemensamma 
utgångspunkter och ambitioner. Båda har emellertid i alltför hög 
grad kommit att präglas av diskussioner om regelverk och admi-
nistrativa frågor snarare än hur de kan användas i en konstruk-

tiv utveckling av välfärden. Givet Finsams lagstadgade struktur 
borde ett förslag prövas där sociala investeringsfonder helt inte-
greras i Finsamstrukturen alternativt använder sig av struktu-
ren för att skapa stabila förutsättningar i enlighet med ambitio-
nerna bakom fonderna.
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1. Sammanfattning 
 
Samordningsförbundet Skellefteås disponibla medel för 2014 beräknas uppgå till 8 906 tkr. Medlen består 
dels av anslag med 6 092 tkr från de fem medlemmarna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun, Norsjö kommun (under förutsättning av att föreslagen förbundsordning godkänns av 
samtliga parter) och Västerbottens läns landsting samt dels övriga intäkter med 64 tkr och preliminärt 
beräknad överföring med 2 814 tkr från verksamhetsåret 2013. Kostnaderna föreslås uppgå till 8 157 tkr 
vilket innebär ett beräknat överskott med 799 tkr efter finansiella intäkter.  
 
Fr.o.m. 2014-01-01 föreslås Norsjö kommun ingå som ny medlem i Samordningsförbundet Skellefteå 
under förutsättning av att föreslagen förbundsordning godkänns av samtliga medlemmar. Det nya 
förbundet, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, är bildat den dag då alla medlemmar har beslutat om 
förbundsordningen eller vid den tidpunkt som angetts i förbundsordningen.  

Medlemskapet innebär bl.a. att Norsjö kommun är representerad med en ordinarie ledamot samt en 
ersättare i förbundets styrelse.  

Den totala verksamhetskostnaden 2014 uppgår till 6 112 tkr varav 4 108 tkr avser redan beslutad 
verksamhet och 2 004 tkr ny verksamhet. Följande verksamheter medfinansieras preliminärt av 
samordningsförbundet under 2014: 

- Arbetsmarknadstorget (ordinarie verksamhet) 
- Hälsans Trädgård (ordinarie verksamhet) 
- Utsikten 2.0 
- Unga in 
- TExAS 
- Praktikmatchen samt 
- myndighetsgemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med 

psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (ordinarie samverkan som fortsättning på KUR-
projektet). 

 
Verksamhetsnära kostnader och kostnader för kansli/administration uppgår till 2 045 tkr 2014. 

Under 2014 och planeringsperioden 2015-2016 ska den redan inledda utvecklingen mot att stödja och 
främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna istället för projekt förstärkas. 
Sådana samverkansformer kan t.ex. vara gemensamma organisatoriska och verksamhetsmässiga 
plattformar för samordnad rehabilitering. Arbetsmarknadstorget för unga personer med behov av stöd från 
flera myndigheter är ett sådant exempel.  

Med en sådan inriktning kan förbundet kombinera projektfinansiering med tills vidare-finansiering när 
behov och rätt förutsättningar föreligger. Vid nya insatser ska verksamheter där medlemmarna 
finansierar/delfinansierar verksamheten, t.ex. personalresurser, prioriteras.  

Samordningsförbundet ska även fortsättningsvis prioritera unga personer 16-30 år med 
funktionsnedsättningar och behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera myndigheter.  

Samverkan i form av att behålla och fortsätta utveckla gemensamma arenor, gemensam värdegrund, 
gemensam kompetensutveckling och information/kommunikation, systematisk uppföljning, 
omvärldskunskap, m.m. ska fortsätta. 
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Samarbetet mellan samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen, LSG i Skellefteå ska 
tydliggöras och förstärkas. I detta arbete ingår bland annat att tydliggöra rollerna mellan 
samordningsförbundet och LSG. Som ny medlem i förbundet kommer även Norsjö kommun att vara 
representerad på tjänstemannanivå i LSG.  

Ett önskemål är att LSG utvecklar metoder och former för lokala behovsanalyser inklusive förslag till 
prioriterade åtgärder inom området arbete, hälsa och försörjning. Sådana åtgärder ska även avse lösningar 
som kan komma till stånd genom ordinarie samverkan mellan myndigheterna och/eller i vissa fall 
kombineras med att samordningsförbundet avsätter medel för åtgärder. Gemensam kompetensutveckling 
för styrelsen och LSG ska även genomföras.  

Utvecklad dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare/näringsliv, både från 
samordningsförbundets och Lokala samverkansgruppens sida, är ett strategiskt område som bägge parter 
anser viktigt att utveckla under kommande treårsperiod. Ett exempel på konkreta insatser inom detta 
område är det nystartade projektet ”Praktikmatchen”, som finansieras av samordningsförbundet, och 
bedrivs av Arbetsförmedlingen samt Skellefteå kommuns Gymnasiekontor och Arbetsmarknadsenhet. 
Syftet med verksamheten är att med stöd av ny teknik underlätta för arbetsgivare och företag att anmäla 
praktikplatser som kan användas inom yrkespraktik, vägledande praktik, arbetsplatsförlagd 
utbildning/lärlingsutbildnings eller arbetsträning/rehabilitering, företrädesvis för ungdomar  

Under perioden ska även samordningsförbundets medverkan vid förebyggande insatser riktade till 
målgrupper med ökad risk för utanförskap fastställas. Förbundet kan arbeta med såväl strukturella som 
individinriktade förebyggande insatser. Inom området psykisk ohälsa är samordningsförbundets 
medverkan i projektet ”Psykisk ohälsa i fokus – Skellefteå” ett sådant exempel. Att identifiera riskgrupper 
ingår också i finansiell samordning. Mer allmänna insatser, t.ex. av folkhälsopolitisk karaktär, är dock 
tveksamma utifrån samordningsförbundets uppdrag. 

Frågan om ny lednings/styrmodell för samordningsförbundet ska följas under året med inriktningen att 
eventuella förändringar sker från och med verksamhetsåret 2015. Förbundet har sedan starten 2005/2006 
tillämpat en modell med s.k. balanserad styrning.  

Från och med 2013 tillämpar samordningsförbundet ett mer aktivt förhållningssätt gentemot Europeiska 
socialfonden i syfte att finansiera angelägna insatser för förbundets målgrupper. Det nya förhållningssättet 
innebär att samordningsförbundet, utöver rollen som medfinansiär/samverkanspart, även ansöker om 
medel som projektägare. En sådan ansökan har lämnats in under hösten 2013.  
 
Samordningsförbundet ska under planeringsperioden medverka till att ta tillvara metoder, erfarenheter 
och kompetens som utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom samordnad 
ledning/styrning i form av projektkluster.  

2.  Inledning 

Samordningsförbundet Skellefteå bildades den 1 december 2005 och har ansvaret för den finansiella 
samordningen i Skellefteå. Förbundets nuvarande medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. För närvarande finns 82 samordningsförbund i 
landet. 

Verksamheten bygger på Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).  
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Syftet med lagen är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i 
centrum.  

Viktiga åtgärder är att förbättra samarbetet mellan olika professioner och att förbättra samverkan mellan 
myndigheter för att därigenom snabbare komma fram till en lösning för individen. Den bärande tanken är 
mycket enkel: Det blir ett bättre samarbete mellan medarbetare om vi kan ta ett gemensamt, samlat och 
sammanhållet ansvar utifrån individens behov.  
 
Samtidigt behövs en organisatorisk struktur för samarbete, samverkan och samordning.  
 
Några avgörande omständigheter som påverkar förutsättningarna för ett samlat ansvar över sektorsgränser 
är  
 samordningsförbundets legitimitet  
 resurser  
 myndigheternas samlade kompetens  
 gemensamma mål. 
 
Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet syftar till att ge samordningen legitimitet 
genom att det finns en styrelse som leder arbetet. Med gemensamma resurser kan verksamheten 
organiseras mer effektivt och bidra till att myndigheternas gemensamma kompetens utnyttjas effektivt. 

Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser 
samt underlätta en effektiv resursanvändning, för att därigenom öka den enskildes funktions- och 
arbetsförmåga.  

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från 
flera av de samverkande parterna. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av 
förbundet. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av Samordningsförbundet. Arbetslinjen är 
mycket tydlig. 

I förbundsordningen från 2011-02-16 preciseras förbundets ändamål och uppgifter samt organisation. 

Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att: 
• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
• varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För 

det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget 
• stödja samverkan mellan samverkansparterna 
• finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och 

som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 
• svara för uppföljning och utvärdering. 

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och 
beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt 
myndighetsutövning gentemot enskilda personer.  

Finansiell samordning ska ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de 
samverkande myndigheterna/parterna redan ansvarar för.  
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På organisationsnivå får resurserna inom finansiell samordning användas till utvecklingsarbete, 
kompetensutveckling och förstärkning av personal inom olika verksamheter. Resurserna kan även 
användas till samordnade verksamheter, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar. 

På individnivå kan åtgärderna avse arbetsträning, medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering, m.m. 
Resurserna kan även användas till gemensamma bedömningar, gemensam individuell handlingsplan, 
samtalsstöd, utbildning, förebyggande arbete, m.m. Denna typ av insatser ska ses som förstärkning av 
insatser som ingen av medlemsmyndigheterna kan finansiera. 

Det förebyggande arbetet indelas i  
 
1. förebyggande insatser för individen, till exempel samtalsstöd, sjukgymnastik, motion, individuell 

handledning med mera. Det finns också goda erfarenheter från hälsorådgivning, självhjälpsgrupper, 
samtalsgrupper med mera som kan tas tillvara. Syftet är att tidigt identifiera behov och stödja 
individerna.  

 
2. förebyggande insatser för olika definierade riskgrupper, till exempel olika riktade insatser för grupper 

som identifierats via kartläggningar. Det kan vara personer med smärtproblematik, personer med 
psykosocial problematik, ensamstående föräldrar, arbetslösa med sociala behov med flera.  

3. allmänt förebyggande arbete, till exempel generella insatser till befolkningen, i vissa bostadsområden, i 
skolan, på arbetsplatser, folkhälsoarbete och så vidare  

 
Erfarenheterna hittills visar att förbundens verksamhet kan riktas mot 1 och 2 medan det allmänt inriktade 
arbetet tangerar de gränser riksdagen beslutat för målgruppen.  
 
Organisatoriska samverkansaktiviteter blir också avgörande för hur samarbetet utvecklas i ett 
individperspektiv. Här kan nämnas utveckling och implementering av metoder, utbildning och 
informationsinsatser, kartläggning och analys av behov samt uppföljning och utvärdering.  
Dessa aktiviteter skulle också kunna beskrivas som förebyggande. De är långsiktiga och kommer 
individen till del indirekt. Ett aktivt förebyggande arbete för målgruppen behövs för att gruppen inte ska 
öka. Individuellt förebyggande insatser måste komma in så tidigt som möjligt. Att identifiera riskgrupper 
ingår i finansiell samordning. 

Vid riksdagens beslut om lagen om finansiell samordning betonades att även det förebyggande arbetet 
skulle kunna omfattas av förbundets insatser. Riksdagen preciserade inte innebörden av det förebyggande 
arbetet och därför kan de lokala parterna själva komma fram till vad de vill prioritera och vilka insatser 
som ska göras.  
 

Samordningsförbundet har en unik möjlighet att samordna sektorsövergripande insatser som syftar till att 
individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta kan ske genom att 
samordningsförbundet i avtal med samverkande parter formulerar mål och uppdrag som utgår från en 
helhetssyn på individens behov och den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser kan 
samordningsförbundets verksamheter och projekt organiseras utifrån denna helhetssyn. 

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå vill med verksamhetsplanen 2014 – 2016 lyfta fram den 
övergripande inriktningen för finansiell samordning de kommande tre åren. 
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3. Budgetprocess för 2014  

Statens totala satsning på finansiell samordning uppgår till 280 miljoner kronor för 2014, vilket är samma 
belopp som för 2013. Enligt gällande fördelningsprincip i Finsam-lagen kan därmed samtliga 
samordningsförbunds totala budget uppgå till 560 miljoner kronor sedan kommuner och 
landsting/regioner tillskjutit motsvarande belopp som staten.  

Samordningsförbundet har för 2014 begärt utökad medelstilldelning med 228 tkr från medlemmarna. 
Efter beslut av Försäkringskassan, som svarar för tilldelningen av de statliga medlen, under november 
2013 tilldelas Samordningsförbundet Skellefteå 2 976 tkr i statliga medel för år 2013. Skellefteå 
kommun, Norsjö kommun (under förutsättning av att parterna godkänner förslaget till ny 
förbundsordning) och Västerbottens läns landsting tillskjuter gemensamt 152 tkr efter beslut i kommun- 
respektive landstingsfullmäktige, vilket innebär att det sammanlagda ägartillskottet för år 2014 uppgår till 
6 028 tkr. Medelstilldelningen är därmed utökad med 228 tkr jämfört med 2013. 

Budgetutrymmet för år 2014 kan beräknas på följande sätt: 

Ägartillskott för år 2014  6 028 tkr 
Övriga intäkter 2014       64 tkr 
Beräknat resultat för 2013  2 814 tkr 
efter finansiella poster 
Disponibelt före beslut  8 906 tkr 
och finansiella intäkter 

4. Organisation  

Samordningsförbundet har en styrelse, beredningsgrupp (som utgörs av Lokala samverkansgruppen i 
Skellefteå) och kansli. 

Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska användas. 
Styrelsen består fr.o.m. 2014 av fem ledamöter och fem ersättare (under förutsättning av att parterna 
godkänner förslaget till ny förbundsordning) utsedda av respektive huvudman.  

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan 
inom Skellefteå kommuns geografiska område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå 
kommun och Västerbottens läns landsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom 
områdena hälsa, arbete och försörjning. Gruppen ska bland annat identifiera behov av 
samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs.  
Fr.o.m. 2014 är preliminärt Norsjö kommun även representerad i tjänstemannagruppen.  

Under 2014 ska gruppen också utveckla metoder och former för lokala behovsanalyser inklusive förslag 
till prioriterade åtgärder inom området arbete, hälsa och försörjning, initiera gemensam 
kompetensutveckling samt inhämta och återföra information från samordningsförbundet till den egna 
organisationen.  

Kansliet leder, administrerar och driver samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer.  
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Samordningsförbundet köper, via tjänsteköpsavtal med Skellefteå kommun, funktionen som 
förbundschef. Uppgifterna består av planering/beredning, verkställighet, 
utvärderings/uppföljningsinsatser och information. I uppdraget ingår även kontakter med och stöd till 
olika intressenter som ansöker om medel från samordningsförbundet, koordinering av olika aktiviteter 
som uppstår inom ramen för samordningsförbundets verksamhet samt kontakter med representanter för de 
fyra huvudmännen på lokal, regional och nationell nivå.  

Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk service innefattande 
ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och handläggning. 

Under perioden 2009 – 2013 har samordningsförbundet genom samarbete med Skellefteå kommun och 
arbetsförmedlingen tillgång till en administrativ resurs med uppdrag att bland annat svara för förbundets 
hemsida samt utarbeta gemensam statistik inom området offentliga försörjningsformer. Resursen 
disponeras även av Umeå och Lycksele samordningsförbund och finansieras gemensamt av de tre 
förbunden. 

Fr.o.m. våren 2013 har samordningsförbundet, genom samarbete med Skellefteå kommuns 
arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen, även tillgång till en journalistresurs med uppgift att svara 
för information, dokumentation, presentationer på hemsidan, m.m. Anställningen är tidsbegränsad till 
våren 2014.  

Samordningsförbundet är beredande och sammankallande för projektledarträffar för samtliga ESF-, 
Finsam och övriga projekt samt samordnad lednings/styrgrupp för dessa projekt. 

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av huvudmännen. 

5. Beslutad och planerad verksamhet 2014–2016 

Följande verksamheter/projekt, där samordningsförbundet medverkar genom tidigare beslut om 
finansiering via antingen direktfinansiering (Finsam-projekt) eller medfinansiering (ESF-projekt), pågår 
under perioden 2014–2016  

Kostnaderna för verksamheternas/projektens genomförande redovisas i budget 2014 och plan 2015–2016. 

Verksamhet/Projekt Inriktning   Start Slut 
 
Arbetsmarknadstorget. Rehabilitering till arbete/studier för  2010-09 t.v. 
Ordinarie verksamhet. ungdomar i åldern 16–29 år med behov 
  av samordnade stödinsatser 
 
 
Hälsans Trädgård. Stöd till arbete/studier genom s.k. grön 2010-08 t.v.  
Ordinarie verksamhet rehabilitering för långtidsarbetslösa, 
  långtidssjukskrivna, utlandsfödda, m.fl. 
  i åldern 18–64 år som står långt från 

arbetsmarknaden. 
 

 
Utsikten 2.0.  Stöd till arbete/studier för unga med  2012-01 2014-06  
ESF-projekt.  . komplex problembild i åldern 20–35 år 
  genom utvecklad myndighetssamverkan. 
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Unga in.  Individuellt/gruppinriktat stöd till unga 2011-11 2014-05 
Nationellt   16-24 år som är på väg att hoppa av  
ESF-projekt.  gymnasiet, inte studerar, arbetar eller 
  har någon annan känd sysselsättning. 
 
 
TExAS.  Möjliggöra och underlätta gymnasie-, 2012-01 2014-12-31 
Tillträde till Examina eftergymnasiala och högskolestudier för Förlängning 6 månader 
för individer med  personer med Aspergers syndrom. beviljad av ESF-rådet. 
Aspergers syndrom. 
ESF-projekt. 
 
 
KUR-projektet  -  Myndighetsgemensam kunskapsutveckling 2012-05-14 t.v. 
Ordinarie samverkan om rehabilitering för personer med psykisk  
Finsam  sjukdom och funktionsnedsättning 
 
 
Praktikmatchen IT-system som möjliggör för arbetsgivare/ 2013-10-01 – 2014-09-30 
Finsam  företag att anmäla praktikplatser   
 
 
Kostnaden för beslutade verksamheter/ projekt under 2014 uppgår till enligt föreslagen budget till 4 108 
tkr. Motsvarande kostnad under 2015 respektive 2016 uppgår till 2 860 tkr respektive 3 360 tkr.  

Vid styrelsens planeringsdag 2013-10-16 och styrelsemöte 2013-10-17 fastställdes följande inriktning 
under kommande planeringsperiod: 

• Under 2014 och planeringsperioden 2015-2016 ska den redan inledda utvecklingen mot att stödja 
och främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna istället för projekt 
förstärkas. Sådana samverkansformer kan t.ex. vara gemensamma organisatoriska och 
verksamhetsmässiga plattformar för samordnad rehabilitering. 

• Samordningsförbundet ska även fortsättningsvis prioritera unga personer med 
funktionsnedsättning och behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samtidigt som en mer 
flexibel gränsdragning mellan olika åldersgrupper ska tillämpas. 

• Samordningsförbundet ska fortsätta utveckla samordnad rehabilitering enligt konceptet ”En 
gemensam ingång” med utvecklad helhetssyn och gemensamt ansvar, lokalsamordning, 
gemensam remisshantering och kartläggning samt individuell handlingsplan för deltagaren. 
Sådana insatser ska avse personer med behov av samordnat stöd från flera myndigheter. 

• Samverkan i form av att behålla och fortsätta utveckla gemensamma arenor, gemensam 
värdegrund, gemensam kompetensutveckling och information/kommunikation, systematisk 
uppföljning, omvärldskunskap, m.m. ska fortsätta. 

• Insatser där medlemmarna finansierar/delfinansierar verksamheten, t.ex. personalresurser, ska 
prioriteras.  
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• Samarbetet mellan samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen i Skellefteå ska 
tydliggöras och förstärkas. I detta arbete ingår bland annat att tydliggöra rollerna mellan 
samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen.  

• Utvecklad dialog och kontinuerligt samarbetet med arbetsgivare/näringsliv, både från 
samordningsförbundets och Lokala samverkansgruppens sida, ska eftersträvas under kommande 
treårsperiod.   

• Under perioden ska samordningsförbundets medverkan vid förebyggande insatser riktade till 
målgrupper med ökad risk för utanförskap fastställas.  

• Samordningsförbundet ska prioritera ett aktivt förhållningssätt gentemot Europeiska socialfonden 
för att som projektägare eller medfinansiär/samverkanspart bidra till att förbundets mål uppnås.   

• Samordningsförbundet ska medverka till att ta tillvara metoder, erfarenheter och kompetens som 
utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom samordnad ledning/styrning 
via projektkluster.  

6. Samordningsförbundets inriktning 2014–2016 

Unga personer fortsatt prioriterad grupp 

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser som vänder sig till unga personer i åldern 16–
30 år. Under 2013 har denna inriktning bland annat manifesterats genom finansieringen av projekten 
Arbetsmarknadstorget, Utsikten 2.0, Unga in, TExAS, Spira integration och Spira unga (f d Rätt Väg Ut). 
En ökad flexibilitet har samtidigt utvecklats vad avser åldersindelningen, vilket innebär att unga, vuxna 
upp till 35 år även prioriterats. 

Unga personer ska utgöra en prioriterad målgrupp även kommande period 2014–2016. 
Ungdomsarbetslösheten är hög i Skellefteå och det finns alltför många ungdomar som inte etablerar sig i 
samhället. Det handlar om svårigheter att fullfölja studier, få arbete eller att hamna i olika former av 
utanförskap. I åldersgruppen 16–30 år beräknas mellan 450–900 personer i Skellefteå vara i behov av 
samordnade insatser.  

Här gäller det att arbeta med så tidiga insatser som möjligt. Våra erfarenheter visar att det inte alltid 
räcker med generella insatser utan att vi behöver utveckla mer individuella insatser till ungdomar som 
befinner sig i riskzonen. Samordningsförbundet ser det som angeläget att Skellefteås ungdomar inte 
hamnar mellan myndigheternas stolar utan snabbt och effektivt får det individuella stöd som behövs. 

En särskilt prioriterad grupp ska vara ungdomar som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap och där 
samverkan behövs mellan utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 
socialförsäkring. Exempel på sådana grupper är ungdomar som saknar gymnasieutbildning, erhåller 
aktivitetsersättning, ungdomar med funktionsnedsättning, t.ex. psykiska eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt ungdomar som uppbär försörjningsstöd under längre tid. 

Det övergripande målet för insatserna ska vara att stärka ungdomars identitet och självförtroende som 
grund för deras fortsatta studier och arbete. Utvecklingen av samordnade insatser enligt modellen ”En 
Gemensam Ingång” ska fortsätta under hela planeringsperioden. För att ytterligare utveckla denna modell 
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kommer förbundet att pröva nya former för gemensam styrning och ledning av sådan verksamhet där 
personal-, lokal- och verksamhetsmässig samverkan förekommer. Implementeringen av projektet 
Arbetsmarknadstorget utgör ett konkret och viktigt exempel på en sådan utveckling. 

Stöd till vuxna personer 

Även om unga personer är prioriterade ska samordningsförbundet också initiera och finansiera 
rehabilitering för vuxna personer som står längre ifrån egen försörjning och behöver ett samordnat och 
ökat stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och 
Västerbottens län landsting. 

Förbundet kommer under planeringsperioden att tydligare prioritera målgrupper som behöver stöd för att 
gå från sjukförsäkringen till arbete eller studier. Insatserna ska stödja arbetslinjen och bekämpa 
utanförskap med målsättningen att så långt det är möjligt undvika långvarigt behov av försörjningsstöd. 

Både för yngre och vuxna personer ska kända framgångsfaktorer som helhetssyn samt personal-, lokal- 
och verksamhetssamverkan utvecklas ytterligare under planeringsperioden. Jämställdhet, integration och 
mångfald i arbetslivet ska främjas och genomsyra samordningsförbundets verksamheter liksom kunskap 
och handlingsförmåga när det gäller att motverka diskriminering. 

Strukturella insatser 

I lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundens arbete som ett fristående organ för 
möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt. Det innebär att 
samordningsförbundet, utöver finansiering av verksamheter/projekt, även har ett uppdrag att utveckla 
samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan myndigheterna. 

En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och tvärsektoriellt arbete är en utvecklad 
samverkanskultur och helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar inslag av partnerskap, nätverk, 
nära relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion 
över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av synsätt och perspektiv. Ett bra tecken på 
samverkanskultur är även en infrastruktur som maximerar och underlättar tvärsektoriellt 
informationsflöde.  

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. 
Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan arena och resurs. Informellt, eftersom den ligger 
utanför samordningsförbundens i lag fastställda organisation med fyra medlemmar, är lokala 
samverkansgruppen (LSG) också en resurs för att stödja arbetet med planering och utformning av 
insatser. Under kommande planeringsperiod ska samspelet mellan samordningsförbundet och lokala 
samverkansgruppen utvecklas.  

Ett viktigt område är att stödja och utveckla de försök med samordnad ledning och styrning av lokala 
verksamheter och projekt som inletts under 2013. Fr.o.m. december 2013 slås de tidigare två 
”klustergrupperna” ihop till en gemensam styrgrupp för samtliga projekt. En gemensam ledningsgrupp för 
Arbetsmarknadstorget har även bildats under hösten 2013.  

Samordningsförbundet ska stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och 
incitament för samverkan. Det är viktigt att myndigheterna har gemensamma mål. I detta ligger att de har 
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en likvärdig uppfattning om vad ett gott resultat/utfall är samt en gemensam bedömning av effekterna av 
olika verksamheter och projekt. Samordningsförbundet har i september 2013 ansökt om medel från 
Europeiska socialfonden till en 1-årig förstudie för att utveckla utvärdering och evidens inom området 
arbetsmarknadsinriktad rehabilitering tillsammans med samordningsförbunden i Umeå och Lycksele. Det 
finns alltså ett behov av att identifiera och utveckla de områden som utgör grunden för ett framgångsrikt 
strukturellt arbete. 

För att behålla och utveckla finansiell samordning krävs medverkan i regionala och nationella 
sammanhang. Samordningsförbundet vill därför medverka aktivt i dessa sammanhang genom bland annat 
medlemskap i såväl regionala som nationella nätverk för samordningsförbund. Det finns också ett ansvar 
som offentlig verksamhet att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som utvecklas. 

Samordningsförbundet ska uppmärksamma när förutsättningarna förändras för de samverkande parterna 
och vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter en aktiv omvärldsbevakning och en 
fungerande dialog med huvudmännen inom rehabiliteringsområdet samt andra aktörer och intressenter. 

Implementering 

En av målsättningarna för Samordningsförbundet Skellefteå är att framgångsrika arbetssätt ska 
implementeras i reguljär verksamhet. Bakgrunden är att samordningsförbundet främst finansierar 
utvecklingsinsatser som är begränsade i tiden vilket innebär att nya och långsiktiga ställningstaganden 
alltid måste ske mot bakgrund av varje projekts specifika förutsättningar och resultat.  
 
Denna process kräver en strukturerad och konstruktiv dialog mellan projektägare, samverkansparter och 
samordningsförbundet. I implementeringsarbetet måste tydliggöras vad som ingår i myndigheternas 
reguljära uppdrag samt vad som ligger i samverkansuppdraget och därmed underlättas av de olika former 
för implementering som finns. 

Den implementeringsstrategi som fastställdes av samordningsförbundets styrelse 2012-06-21 ska 
tillämpas systematiskt och utvecklas under planeringsperioden. Generellt innebär en ökad grad av 
medfinansiering från berörda myndigheter samt möjligheter till långsiktig finansiering från 
samordningsförbundet att förutsättningarna ökar för att resultatmässigt framgångsrik samverkan kan 
fortsätta och bli en del av den reguljära verksamheten. 

7. Samordningsförbundets styrning och ledning 

Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen, 
perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2014.  

Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad styrning och 
ledning av verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till verksamhetsplanen. För åren 2015 och 2016 
redovisas samordningsförbundets inriktning i form av övergripande verksamhetsområden. 

Modellen med balanserad styrning och styrkort har använts sedan starten 2005/2006. 
Samordningsförbundets styrelse har aktualiserat frågan om ny lednings/styrmodell för 
samordningsförbundet. Frågan ska följas under 2014 med inriktningen att eventuella förändringar sker 
från och med verksamhetsåret 2015.  
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Vision 

Den långsiktiga visionen för samordningsförbundets verksamhet inom Skellefteå kommuns geografiska 
område och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
olika samhällsuppdrag är: 

Alla i arbete – egen försörjning. 

Strategi 

Samordningsförbundets strategi för att nå visionen är följande: 

Genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och 
arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla 
arbete och egen försörjning. 

Perspektiv/fokusområden 

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare 
ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade verksamhet under 2014: 

Individen 
Förnyelse/utveckling 
Arbetssätt/processer 
Ekonomi 

Individen 

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan samverkansparterna. Den enskilde 
individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av 
förbundets insatser avser stöd till enskilda individer.  

Grundläggande för förbundets insatser till den enskilde är synsättet att alla individer har en önskan om att 
leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet att ta avgörande beslut om sin livssituation 
samt att enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende. Individens egen kraft och motivation är en 
viktig utgångspunkt. 

Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att frånta individen 
det egna ansvaret. 

Förnyelse/utveckling 

Förnyelse och utvecklingsperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att 
utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande 
myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Under 2014 utgör 
även Norsjö kommun en del av den gemensamma arenan. 

I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan och förnyelse/utveckling vad avser formerna för 
samverkan inom och mellan myndigheter. Förnyelse/utvecklingsperspektivet, där den struktur för 
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samverkan som byggs upp möjliggör effektivt resursnyttjande, är också grunden för respektive 
myndighets ställningstagande om implementering av framgångsrika metoder och arbetssätt i den reguljära 
organisationen. 

Arbetssätt/processer 

De insatser samordningsförbundet finansierar ska vara en arena för att vidareutveckla nya metoder och 
arbetssätt när det t.ex. gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från individens behov, öka 
kunskapen om varandras uppdrag och öka antalet gemensamma bedömningar i individärenden. 

Arbetssättet inom samordningsförbundet ska framförallt grunda sig på fakta och kunskap. Förslag och 
idéer från dem som möter våra medborgare i det dagliga arbetet ska stimuleras. Den lokala 
samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) utgör ett viktigt forum för sådana förslag och idéer samt för 
kartläggning, analys, och genomförande av samordningsförbundets gemensamma insatser. 

Samverkansgruppen utgör också en del av samordningsförbundets strategiska och operativa verksamhet 
för information, beredning och verkställighet.  

För att kunna avläsa resultat och bedöma insatserna utifrån samordningsförbundets mål ska metoder 
utvecklas och resurser avsättas för gemensam uppföljning, utvärdering och analys. 

Ekonomi 

De insatser Samordningsförbundets finansierar ska, förutom sedvanlig redovisning av verksamhetens 
verksamhets- och ekonomiska utfall, där det är lämpligt och möjligt även utvärderas när det gäller 
samhällsekonomiska effekter av genomförda aktiviteter. 

Enligt Lagen om finansiell samordning ska varje samordningsförbund ha en god ekonomisk hushållning, 
d.v.s. att ekonomin är så väl avvägd att kostnaderna är i nivå med förbundets intäkter. Budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, men undantag får göras om det finns synnerliga skäl. 
Sådana skäl kan vara att förbundet har ett betydande eget kapital.  

Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning ska minska. 
Samordningsförbundet sammanställer därför varje kvartal statistik över den lokala utvecklingen när det 
gäller fem offentliga försörjningsformer; sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, 
försörjningsstöd samt arbetslöshetsersättning. 

Förbundet redovisar även försörjningsmåttet för Skellefteå, det vill säga den totala kostnaden för alla 
offentliga försörjningsformer, utom aktivitetsstödet, delat med totala antalet individer i yrkesverksam 
ålder (18–64 år) och antal dagar per år (365 dagar). Därigenom kan jämförelser också göras mellan 
Skellefteå och riket samt andra kommuner och regioner. 

8. Mål, mått och aktiviteter för 2014 

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och aktiviteter fastställts 
inom respektive perspektiv/fokusområde under 2014: 
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Individen 

Mål 

100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet har kommit 
närmare arbete på öppna arbetsmarknaden.  
 
100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad 
aktivitet. 

Mått 

Antal deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad aktivitet. 

Deltagarnas och berörda myndigheters bedömning av arbetsförmågan.  

Deltagarnas upplevelse av hur deras livssituation förändrats efter avlutad aktivitet. 

Aktiviteter 

Tidig och samordnad rehabilitering i form av reguljär verksamhet eller projektverksamhet. 

Med en gemensam kartläggning och handlingsplan som utgångspunkt genomföra individuella insatser i 
form av bl.a. 

• arbetsrehabilitering 
• arbetsträning 
• sysselsättning 
• psykosocial eller medicinsk rehabilitering 
• utbildning, 
• arbetsmarknadsprogram 
• praktik, m.m. 

Individuella och strukturellt förebyggande insatser. 

Dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv.  

Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet.  

Förnyelse/utveckling 

Mål 

Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och försörjning. 

Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer implementeras i reguljär verksamhet. 
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Mått 

Deltagares upplevelse av kunskapsutveckling och lärande vid genomförandet av partsgemensam 
kompetensutveckling, utbildning, etc. 

Besöksfrekvens på samordningsförbundets hemsida. 

Arbetssätt som implementerats i reguljär verksamhet. 

Aktiviteter 

Öka tillgängligheten till samordningsförbundets hemsida genom ny teknisk plattform. 

Sammanställa projektkatalog samt länkar till samordnade insatser och myndighetsspecifika insatser på 
hemsidan. 

Ge ut ett nyhetsbrev minst fyra gånger per år. 

Skapa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (hemsida, samverkansgrupper, 
konferenser, seminarier, etc.). 

Gemensam kartläggning, behovs- och åtgärdsanalys. 

Utveckla nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering 

Delta i lokalt-, regionalt och nationellt utvecklingsarbete. 

Arbetssätt/processer 

Mål 

Utveckla långsiktiga former för samordnad styrning och ledning av samordnad verksamhet. 

Innovativa arbetssätt prioriteras i samordnad rehabilitering. 

Mått 

Konkreta exempel på hur styrning och ledning av verksamheter organiseras. 

Samverkande aktörers upplevelse av nytänkande och kvalitet vid utformningen av arbetssätt i samordnad 
rehabilitering. 

Aktiviteter 

Genomföra gemensam kompetensutveckling inom området styrning och ledning. 

Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Bedriva aktiv omvärldsbevakning. 
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Pröva nya modeller för samordnad ledning och styrning. 

Samordna insatser enligt modellen En gemensam ingång. 

Förmedla nya kunskaper i form av forskning, rapporter, m.m.  

Ansöka om medel från EFS. 

Ekonomi 

Mål 

Ekonomi i balans. 

Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Mått 

Ekonomiskt utfall (kronor). 

Projekts/verksamheters ekonomiska effekter i ett individ-, myndighets- och samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

Aktiviteter 

Rapporter varje kvartal om utfall och prognos. 

Tillämpa modell för samhällsekonomisk utvärdering av enskilda projekt. 

9. Övergripande verksamhetsområden 2015 

Etablerade plattformar för långsiktig samverkan inom rehabiliteringsområdet, t.ex. inom ramen för 
Arbetsmarknadstorget byggs ut och utvecklas organisatoriskt och metodmässigt liksom när det gäller 
ledning och styrning. Ordinarie samverkan mellan myndigheterna stöds och främjas. Beslutade och redan 
inledda projekt fullföljs. Unga med behov av samordnade insatser prioriteras.  

Finansiering av projekt via Europeiska Socialfonden har inletts genom att samordningsförbundet beviljats 
medel under den nya programperioden 2014-2020 i egenskap av projektägare. Medfinansiering via 
samverkande parter utvecklas i syfte att öka de ekonomiska resurserna för samordnad rehabilitering. 
Dialogen med arbetsgivare och företag bedrivs under systematiserade former 

Aktiviteter inom området strukturella insatser i form av gemensamma arenor, samordnad ledning och 
styrning av verksamheter, gemensam värdegrund, kompetensutveckling, systematisk uppföljning, 
information/kommunikation, omvärldskunskap, m.m. fortsätter och utvecklas. Individuella och 
strukturellt förebyggande insatser pågår. Ansvarsfördelningen mellan samordningsförbundet och Lokala 
samverkansgruppen är tydliggjord och samarbetet har utvecklats ytterligare.  
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10. Övergripande verksamhetsområden 2016 

Fortsatt prioritering av unga med behov av samordnade insatser. Ordinarie samverkan för på ungdomar 
har byggts ut och ger tydliga effekter på ungdomsarbetslösheten, framförallt långtidsarbetslösheten. 
Etablering av långsiktig samverkan och gemensamma plattformar för vuxna personer med långvarigt 
utanförskap är påbörjad.  

Arbetet med strukturella insatser och samordnade ledning/styrning fortsätter liksom utveckling av 
projektägarrollen i ESF-projekt. Behovs- och målgruppsanalyser förfinas i samverkan med bland annat 
Lokala samverkansgruppen. Effekter av förebyggande insatser utvärderas. 

Samarbetet med arbetsgivare och företag leder till ny verksamhet som underlättar för de svagaste 
grupperna att erhålla arbete eller påbörja studier.  

 

 

 

 

 

 



Budget 2014 plan 2015-2016

 Tkr 2012 2013 2014 2015 2016
2012-
2016 

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Intäkter

 - Försäkringskassan 2 900 2 900 2 976 2 976 2 976 14 728
 - Skellefteå kommun 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 7 250
 - Norsjö Kommun 76 76 76 228
 - Västerbottens läns landsting 1 450 1 450 1 526 1 526 1 526 7 478
 - Återvunnen moms 358 0 0 0 0 358
Övriga intäkter 104 81 64 66 69 384
 6 262 5 881 6 092 6 094 6 097 30 426

Kostnader

Verksamhetskostnader

 - Beslutad verksamhet, se bil 3 632 5 123 4 108 2 860 3 360 19 083

Ny verksamhet 0 0 2 004 1 200 1 000 4 204
 

Summa verksamhetskostnader 3 632 5 123 6 112 4 060 4 360 23 287

Verksamhetsnära kostnader

 - Extern kartläggning/analys 0 0 60 60 60 180
 - Extern utvärdering/processtöd 0 0 100 100 100 300
 - Information/gemensam komp.utveckl 6 60 220 220 220 726
Summa verksamhetsnära kostnader 6 60 380 380 380 1 206

Kansli-/administrativa kostnader
 - Arvoden till styrelsen 187 193 199 205 211 995
 - Arvoden till revisorer 29 30 30 31 32 152
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 225 187 191 237 244 1 084
 - Tjänsteman, + tillf anställd 976 1025 1040 1070 1120 5 231
 - Resor, konferenser/utbildning 110 130 175 185 195 795
 - Ej erhållen ersättning för moms 0 0 0 0 0 0
 - Övrigt adm 146 90 30 35 40 341
Summa kansli/adm kostnader 1673 1655 1665 1763 1842 8 598

Summa kostnader 5 311 6 838 8 157 6 203 6 582 33 091

Resultat före finansiella poster 593 -957 -2 065 -109 -485 -2 665

Finansiella intäkter 87 42 50 60 70 309

Resultat efter finansiella poster 680 -915 -2 015 -49 -415 -2 356
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 3 729 2 814 799 750 335



Bilaga budget 2014 plan 2015-2016

2012 2013 2014 2015 2016
2012-
2016

TKR Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Verksamhetskostnader

 - Arbetsmarknadstorget 1834 1750 2300 2800 3300 11 984
 - ESF - Hälsans Trädgård 118 831 749 0 0 1 698
 - Psyk ohälsa och arbetslivet (Länspr) 16 238 0 0 0 254
 - ESF - sociala Entreprenörshuset 130 0 0 0 0 130
 - ESF - Medurs 150 350 0 0 0 500
 - ESF - Spira anställningskompetens 0 500 0 0 0 500
 - ESF - Utsikten 2.0 434 375 119 0 0 928
 - ESF - Spira Integration 200 200 0 0 0 400
 - ESF - Unga In 0 200 200 0 0 400
 - ESF - TExAS 150 619 80 0 0 849
 - ESF -Rätt Väg Ut 600 0 0 0 0 600
 - KUR-projektet 0 60 60 60 60 240
 - Finsam-Praktikmatchen 600 0 0 600
S:a verksamhetskostnader 3 632 5 123 4 108 2 860 3 360 15 994
Ny verksamhet 0 0 2 004 1 200 1 000 4 204
S:a totala verksamhetskostnader 3 632 5 123 6 112 4 060 4 360 20 198
  



Styrkort 2014 för Samordningsförbundet Skellefteå 

Alla i arbete – egen försörjning Vision 

Genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning 
öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av 
samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning. 

Strategi 

Individen Ekonomi Arbetssätt/Processer Förnyelse/utveckling 

Mål 
1. Utveckla gemensam kunskap 

inom området hälsa, arbete, 
och försörjning 
 

2. Framgångsrika arbetssätt och 
samverkansformer 
implementeras i reguljär 
verksamhet 

Mått 
1. Deltagares upplevelse av 

kunskapsutveckling och lärande 
vid genomförandet av 
partsgemensam 
kompetensutveckling, 
utbildning, etc. 
 

2. Besöksfrekvens på 
samordningsförbundets 
hemsida 
 

3. Arbetssätt som implementerats 
i reguljär verksamhet 

Mål 
1. Utveckla långsiktiga former för 

samordnad styrning och ledning 
av projekt 
 

2. Innovativa arbetssätt prioriteras 
i samordnad rehabilitering 

Mått 
1. Konkreta exempel på hur 

styrning och ledning av projekt 
organiseras 
 

2. Samverkande aktörers 
upplevelse av nytänkande och 
kvalitet vid utformningen av 
arbetssätt i samordnad 
rehabilitering 

Mål 
1. Ekonomi i balans 

 
2. Effektivt resursnyttjande i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 

Mått 
1. Ekonomiskt utfall (kr) 

 
2. Projekts/verksamheters 

ekonomiska effekter i ett 
individ-, myndighets- och 
samhällsekonomiskt perspektiv 

Mål 
1. 100 % av deltagarna i 

samordnad rehabilitering 
finansierad av 
samordningsförbundet har 
kommit närmare arbete på 
öppna arbetsmarknaden 
 

2. 100 % av deltagarna i 
samordnad rehabilitering 
uttrycker att deras livssituation 
förbättrats efter avslutad 
aktivitet 

Mått 
1. Antal deltagare som arbetar 

eller studerar efter avslutad 
aktivitet 
 

1.. Deltagarnas och berörda 
myndigheters bedömning av 
arbetsförmågan  
 

2. Deltagarnas upplevelse av hur 
deras livssituation förändrats efter 
avslutad aktivitet 



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/Processer 

Aktiviteter 
1. Öka tillgängligheten till 

samordningsförbundets 
hemsida genom ny teknisk 
plattform 
 

2. Sammanställa projektkatalog 
samt länkar till samordnade 
insatser och 
myndighetsspecifika insatser på 
hemsidan 
 

3. Ge ut ett nyhetsbrev minst 4 
ggr per år 
 

4. Tillskapa mötesplatser för 
kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte (hemsida, 
samverkansgrupper, 
konferenser, seminarier, etc.) 
 

5. Gemensam kartläggning, 
behovs- och åtgärdsanalys 
 

6. Utveckla nya metoder för att 
mäta effekter av samordnad 
rehabilitering  
 

7. Delta i lokalt-, regionalt och 
nationellt utvecklingsarbete 

Aktiviteter 
1. Genomföra gemensam 

kompetensutveckling inom 
området styrning och ledning 
 

2. Kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 
 

3. Bedriva aktiv 
omvärldsbevakning 
 

4. Pröva nya modeller för 
samordnad ledning och styrning 
 

5. Samordna insatser enligt 
modellen En gemensam ingång 
 

6. Förmedla nya kunskaper i form 
av forskning, rapporter, m.m. 
 

7. Ansöka om medel från ESF 

Aktiviteter 
1. Rapporter varje kvartal om 

utfall och prognos 
 

2. Tillämpa modell för 
samhällsekonomisk utvärdering 
av enskilda projekt 

Aktiviteter 
1. Tidig och samordnad 

rehabilitering i form av reguljär 
verksamhet eller 
projektverksamhet 
 

2. Med en gemensam 
kartläggning och handlingsplan 
som utgångspunkt genomföra 
individuella insatser i form av 
bl.a. 

- arbetsrehabilitering 
- arbetsträning 
- sysselsättning 
- psykosocial eller 

medicinsk rehabilitering 
- utbildning 
- arbetsmarknadsprogram 
- praktik, m.m. 
 

3. Individuella och strukturellt 
förebyggande insatser 
 

4. Dialog och kontinuerligt 
samarbete med arbetsgivare 
och näringsliv 
 

5. Gemensam uppföljning och 
utvärdering efter avslutad 
aktivitet 

 

Individen 
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Verksamhetsplan 
2014  

Lokala  
samverkansgruppen i 
 Skellefteå-Norsjö 
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1. Inledning 
 
Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö är ett strategiskt samverkansor-
gan för lokal samverkan inom Skellefteå kommuns och Norsjö kommuns geogra-
fiska område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun 
och Västerbottens läns landsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande 
insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning. 
 
Lokala samverkansgruppen arbetar utifrån ett gemensamt synsätt på samverkan. 
 
Samverkan är både ett arbetssätt och förhållningssätt med betydelse för attityder 
och prioriteringar. Genom samverkan kan gemensam kunskap, gemensamma prio-
riteringar och gemensamma åtgärder utvecklas. 
 
Lokal samverkan syftar till att bättre kunna hjälpa människor som har behov av 
insatser från många samhällssektorer. Genom samverkan kan enskilda människors 
behov och rättigheter inom områdena hälsa, arbete och försörjning tillgodoses i 
större utsträckning samtidigt som individernas förutsättningar för att ta och utöva 
ansvar för sig själva förbättras. 
 
I ett samhällsekonomiskt perspektiv underlättar samverkan en kostnadseffektiv 
användning av tillgängliga resurser. 
 
Samverkan förutsätter kunskap om och ömsesidig respekt vad avser skillnader i 
uppdrag och organisering för de samverkande myndigheterna. 
 
2. Uppdrag 
 
Lokala samverkansgruppen arbetar utifrån lokala förutsättningar med bland annat  
följande uppgifter:  
 
* uppmärksamma grupper som riskerar ohälsa och utanförskap 
* initiera gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå  

finansieringsformer 
* säkerställa att samordnad rehabilitering organiseras med utgångs-

punkt från en helhetssyn på varje individs behov och förmåga samt 
den totala samhällsnyttan 

* följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemen-
samma insatser 

* verka för att framgångsrik rehabilitering säkerställs långsiktigt 
* stimulera lokalt erfarenhetsutbyte och genomföra gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser 
* informera och sprida kunskap om respektive myndighets uppdrag 

och verksamhet 
* vara beredningsorgan för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
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3. Arbetsformer och sammansättning 
 
Ansvaret för ledning, styrning och utformning av lokala samverkansgruppen 
delas gemensamt av de fyra myndigheterna på lokal nivå och Samordningsför-
bundet Skellefteå-Norsjö.  
 
Respektive myndighet utser följande antal representanter i lokala samverkans-
gruppen: 

 
• Försäkringskassan  2 
• Arbetsförmedlingen Skellefteå 2 
• Skellefteå kommun 

- socialkontorets individ-  
och familjeomsorgsavdelning 1 

- gymnasiekontoret  och 2 
gymnasiekontorets arbets- 
marknadsenhet 

• Norsjö kommun  1 
• Arbetsförmedlingen Norsjö 1 
• Västerbottens läns landsting 2 
• Samordningsförbundet  1 

Skellefteå-Norsjö 
 

Samtliga representanter i gruppen ska ha befogenhet att företräda sin myndighet 
genom beslut av förvaltningschef (eller motsvarande) eller ansvarig sty-
relse/nämnd.  
 
Lokala samverkansgruppen sammanträder 6 ggr per år och anpassar mötesplanen 
så att beredningsfunktionen för samordningsförbundet kan fullgöras.  
Förslag till dagordning och underlag skickas ut senast en vecka före sammanträ-
det. Minnesanteckningar skickas senast i samband med kallelsen till nästa möte.  
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö ansvarar för den beredande-, samman-
kallande och mötesledande funktionen. I uppgiften ingår bland annat att följa den 
övergripande utvecklingen inom området, förbereda ärenden och kallelser till mö-
ten, skriva minnesanteckningar samt vara föredragande i gemensamma frågor. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå bildades i december 2005. Samverkansparter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens 
läns landsting. Fr.o.m. 2014-01-01 är Norsjö kommun ny medlem i förbundet. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beslutar om mål och riktlinjer för den 
finansiella samordningen enligt Lagen om finansiell samordning inom rehabilite-
ringsområdet samt stödjer och utvecklar samverkan mellan myndigheterna. För-
bundet utgör en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och 
beslutanderätt över resursanvändningen.  
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Lokala samverkansgruppens sammansättning 2014: 
 
Astrid Karlsson,  Försäkringskassan 
Anders Eriksson,  Arbetsförmedlingen Skellefteå 
Åsa Vallin   Arbetsförmedlingen 
Per Bergman,  Skellefteå kommun (socialkontoret) 
Jan Midlert  Skellefteå kommun (gymnasiekontoret) 
Leif Löfroth,  Skellefteå kommun (gymnasiekontorets arbetsmark-

nadsenhet)  
Eva Edefjäll Norsjö kommun 
Mattias Lindh Arbetsförmedlingen Norsjö 
Håkan Viklund  Västerbottens läns landsting 
Catrine Nygren  Västerbottens län landsting  
Stellan Berglund Samordningsförbundet Skellefteå (bere-

dande/sammankallande/mötesledande). 
 
4. Styrning och ledning 
 
Verksamhetsplanen utgör styrdokument för lokala samverkansgruppens arbete.  
 
I planen redovisas, förutom uppdrag, arbetsformer och sammansättning, lokala 
samverkansgruppens vision, strategi och fokusområden med mål, mått och aktivi-
teter inom respektive område.  
 
Verksamhetsplanen fastställs årligen senast den 31 december och ska redovisas 
för respektive huvudman samt Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
 
5. Verksamhetsplan 2014 
 
5.1 Vision 
 
God hälsa, arbete och egen försörjning genom samverkan!  
 
5.2 Strategi 
 
Med individen i centrum och utifrån gemensamma mål och gemensam kunskap 
samordna och utveckla förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom områdena 
hälsa, arbete och försörjning. 
 
5.3 Fokusområden  
 
För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samverkans-
gruppens prioriteringar ska fyra fokusområden utgöra grunden för den planerade 
verksamheten under 2014: 
 

• Individen i centrum 
• Förnyelse 
• Arbetssätt/processer 
• Samhällsnytta  
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Individen i centrum 
 
Den enskilde individens behov utgör grunden för de aktiviteter som lokala sam-
verkansgruppen initierar.  
 
För människor som har en kombination av fysiska, psykiska, intellektuella eller 
sensoriska (exempelvis neuropsykiatriska) funktionsnedsättningar är det nödvän-
digt att försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget sam-
ordnar sina insatser och ser till individens hela livssituation. Därmed kan även 
individens delaktighet öka liksom möjligheten till eget ansvarstagande vid val av 
och genomförande av åtgärder.  
 
Förnyelse 
 
Förnyelseperspektivet är centralt då samverkan mellan myndigheter ger unika 
möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Lokala samverkansgruppen utgör en ge-
mensam arena där samtliga myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat 
ansvar utifrån individens behov.  
 
Arbetssätt/processer 
 
De insatser lokala samverkansgruppen initierar och finansierar ska utgöra en arena 
för att vidareutveckla nya metoder och arbetssätt när det t.ex. gäller att organisera 
aktiviteter där individens behov är i centrum, öka kunskapen om varandras upp-
drag och öka antalet gemensamma handlingsplaner och gemensamma bedöm-
ningar i individärenden. 
 
För att kunna avläsa resultat och effekter av genomförda insatser ska metoder ut-
vecklas och resurser avsättas för uppföljning/utvärdering.  
 
Samhällsnytta  
 
Ett mål för lokala samverkansgruppen är att öka individens möjligheter till egen 
försörjning och därmed minska samhällets kostnader för offentliga försörjnings-
former. Samverkansinsatser ska därför, förutom sedvanlig redovisning av resultat 
och kostnader, utvärderas även när det gäller samhällsekonomiska konsekvenser 
av genomförda aktiviteter. 
 
 
5.4 Mål, mått och aktiviteter för 2014 
 
För att underlätta planering, styrning och uppföljning har lokala samverkansgrup-
pen fastställt följande mål, mått och aktiviteter inom respektive fokusområde un-
der 2014: 
 
Individen i centrum 
 
Mål 
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1. Sjukpenningtalet ska minska. 
2. Andelen individer med egen försörjning ska öka.  
3. I gruppen ungdomar i åldern 16-29 år som behöver stöd från flera myndigheter 
ska antalet som får arbete eller börjar studera öka.  
 
Mått 
 
1. Sjukpenningtalet i Skellefteå-Norsjö. 
 
2. Andelen individer 18-64 år i Skellefteå-Norsjö med sjukpenning, sjuk- och ak-
tivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd samt försörjningsstöd. 
 
3. Antalet ungdomar i åldern 16-29 år som behöver stöd från flera myndigheter 
och som genom deltagande i samordnad rehabilitering får arbete eller börjar stu-
dera.  
 
Aktiviteter 
 
1. Förebyggande insatser och samordnad, arbetslivsinriktad rehabilitering i form 
av projektverksamhet och/eller reguljär verksamhet. 
 
2. Individuella insatser i form av bl.a. gemensamma handlings- och behandlings-
planer, hälsofrämjande insatser, rehabilitering, arbetsträning/praktik, utbildning, 
m.m.  
 
3. Gemensamt erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling. 
 
4. Ta fram och analysera statistik avseende offentliga försörjningsformer, arbets-
löshet och hälsa i Skellefteå-Norsjö.  
 
Förnyelse 
 
Mål 
 
1. Ökad kunskap om kommunmedborgarnas behov inom områdena hälsa, arbete 
och försörjning.  
 
2. Utveckla samverkan mellan myndigheterna.  
 
Mått 
 
1. Ledares och medarbetares upplevelse av kunskapsläget i den egna organisation-
en. 
 
2. Antalet verksamheter där samverkan; organisatoriskt, lokalmässigt och/eller 
ekonomiskt, förekommer. 
 
Aktiviteter 
 
1. Gemensam kompetens- och metodutveckling. 



 
 

 7 

 
2. Gemensam kartläggning, uppföljning och utvärdering. 
 
3. Tillskapa lokala mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
 
4. Utveckla samarbete och samlokalisering av reguljär verksamhet.  
 
Arbetssätt/processer 
 
Mål 
 
1. Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om 
varandras uppdrag. 
 
2. Samordnade insatser organiseras med utgångspunkt från individens hela be-
hovsbild. 
 
Mått 
 
1. Ledares och medarbetares upplevelse av respekten för och kunskapen om 
varandras uppdrag. 
 
2. Antalet deltagare i samordnad rehabilitering som upplever att deras livssituation 
förbättrats som en följd av insatsen. 
 
Aktiviteter 
 
1. Samlokalisering av reguljär verksamhet och projekt. 
 
2. Årlig, gemensam planeringskonferens för handläggare, chefer och politiker. 
 
3. Alla Finsam och ESF-projekt redovisas för lokala samverkansgruppen. 
 
4. Löpande uppdatering av projektkatalog. 
 
5. Obligatorisk styrgruppsutbildning. 
 
6 Respektive myndighets fokusområden presenteras i lokala samverkansgruppen. 
 
7. Fler externa resurspersoner bjuds in till lokala samverkansgruppens möten. 
 
 
Samhällsnytta  
 
Mål 
 
1. Minska samhällets kostnader för offentliga försörjningsformer. 
 
2. Effektivt resursnyttjande. 
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2. Mått 
 
1. Kostnader för offentliga försörjningsformer inom Skellefteå-Norsjö kommun.  
 
2. Samhällsekonomiska effekter av genomförda insatser. 
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Sammanfattning 

Mer positiv omvärldsbild 
Den globala ekonomin fortsätter att återhämta sig. Uppgången blir till en början ganska 
långsam men den ekonomiska tillväxten tilltar fram till slutet av 2015. Världens BNP-
tillväxt bedöms öka från 3 procent 2013 till cirka 4 procent 2015. De lediga resurserna 
fortsätter emellertid att vara stora och inflationen förblir av den anledningen låg under de 
närmaste åren. Centralbankernas lågräntepolitik kvarstår, men en viss höjning av styr-
räntan sker i vissa länder under 2015. Det finns ett växande tryck på finanspolitiken att ta 
ett större ansvar för att stimulera tillväxten och nedbringa den höga arbetslösheten. 

Förenta staterna håller i taktpinnen för den globala tillväxten och olika framåtblickande 
indikatorer pekar på att återhämtningen fortsätter i god takt. Arbetslösheten har fallit, 
men det beror inte enbart på fler jobb utan också på att deltagandet i arbetslivet minskat. 
Krisen i eurozonen klingar så sakteliga av och området uppvisar en svag tillväxt. Denna 
utveckling förstärks under de kommande åren. Den höga arbetslösheten har kulminerat 
och en viss sjunkande arbetslöshet förutses för 2014 och 2015. Det återstår dock fortfa-
rande en rad problem, varvid ett av de största är den höga strukturarbetslösheten. Bland 
tillväxtländerna bedöms Kinas ekonomi gå in i en något långsammare tillväxtbana, vilket 
sammanhänger med en strategi att växla från en investeringsledd tillväxt till en ekonomi 
som i högre grad är baserad på privat konsumtion. 

Den sammantaget mer positiva omvärldsbilden leder till en allt starkare tillväxt av 
världshandeln under 2014 och 2015. Denna utveckling gynnar svenska exportföretag och 
förbättringen slår igenom mer påtagligt 2015. 

Den privata konsumtionen förblir motorn i svensk ekonomi 
I Sverige föll BNP svagt mellan fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014. Denna 
inbromsning var väntad eftersom tillväxten i ekonomin var mycket stark under fjärde 
kvartalet, driven av några tillfälliga faktorer såsom kraftig lageruppbyggnad och stora 
försvarsinköp. De framåtblickande indikatorerna har emellertid försvagats och Konjunk-
turinstitutets barometerindikator föll till en nivå under det historiska genomsnittet i maj 
2014. Den utvecklingen indikerar att tillväxten också blir svag under andra kvartalet. Att 
det skett en viss dämpning i stämningsläget för det närmaste året kan också konstateras i 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. En förklaring kan vara att krisen i Ukraina 
har påverkat synen på den närmaste framtiden. 

Det finns mycket som talar för att tillväxten växlar upp under andra halvåret, och det är 
en utveckling som bedöms förstärkas under 2015. Den privata konsumtionen fortsätter 
därvid att vara drivkraften bakom tillväxten. De svenska hushållens inkomster utvecklas 
väl samtidigt som deras förmögenhet stiger. Denna utveckling understöds av en expansiv 
finanspolitik 2014. 

Den svaga investeringskonjunkturen har vänt uppåt överraskande starkt. Under första 
kvartalet 2014 ökade de fasta bruttoinvesteringarna med 7,7 procent jämfört med mot-
svarande kvartal 2013. Detta beror främst på en stor ökning av bostadsinvesteringarna, 
vilka gick upp med 21,7 procent jämfört med första kvartalet 2013. För 2015 bedöms inve-
steringarna komma att öka ännu mer påtagligt, vilket bland annat sammanhänger med 
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att industrins investeringar i maskiner och lokaler tar fart. Den förstärkning som sker av 
den globala konjunkturen leder till att exporttillväxten ökar 2014 och det är en utveckling 
som förstärks 2015. Dock motverkas exportens bidrag till BNP genom en betydande ök-
ning av importen. BNP beräknas öka med 2,5 procent 2014 och med 3,1 procent 2015. 

Sysselsättningen ökar med 95 000 personer mellan 2013 och 2015 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av 10 000 arbetsställen visar att arbetsgivar-
na planerar för fler anställda på både ett och två års sikt. Dock har framtidstron hos före-
tagen mojnat något, vilket indikerar att återhämtningen kommer att gå något långsam-
mare än vad vi bedömde i föregående prognos. 

Den starka sysselssättningstillväxten under första halvåret 2013 växlade ned kraftigt un-
der andra halvåret 2013 och denna tendens kvarstod under inledningen av 2014. En viss 
förstärkning noterades dock under månaderna mars och april, men den hittillsvarande 
svaga sysselsättningsförändringen 2014 leder fram till en nedrevidering av sysselsätt-
ningen 2014 – detta jämfört med föregående prognos. 

Produktivitetstillväxten har varit svag men allt talar för en förstärkning under de kom-
mande åren. Produktivitetsförbättringarna håller tillbaka sysselsättningsökningen under 
åren 2014 och 2015. Mellan 2013 och 2014 beräknas sysselsättningen komma att stiga 
med 41 000 i åldrarna 16-64 år. Ökningen 2015 bedöms till 54 000 personer. Trots jobb-
tillväxten förblir arbetslösheten 2014 i det närmaste oförändrad, 8,0 procent. Under 2015 
minskar sedan arbetslösheten till 7,6 procent. Det är en fortsatt god tillväxt av utbudet av 
arbetskraft som motverkar en mer tydlig nedgång av arbetslösheten åren 2014 och 2015. 

Stort tillskott av personer till arbetskraftsutbudet 
Utbudet av arbetskraft har ökat starkt de senaste åren och överträffat alla förväntningar. 
Det stora tillskottet på arbetskraft har sin grund i en medveten politik i syfte att öka den 
samlade tillgången på arbetskraft. Utbudet av arbetskraft behöver fortsätta att öka i hög 
takt för att det ska gå att upprätthålla en god och uthållig ökning av sysselsättningen, på 
både kort och lång sikt. Det pågår för närvarande en stor generationsväxling på arbets-
marknaden samtidigt som den samlade tillgången på arbetskraft krymper i flera mindre 
regioner. 

Mellan 2012 och 2013 ökade antalet personer i arbetskraften i åldrarna 16-64 år med 
53 000 personer – det vill säga mer än sysselsättningen – och det relativa arbetskraftsta-
let steg med 0,7 procentenheter. Ökningen omfattade alla åldrar men var störst för ung-
domarna. Utvecklingen i Sverige skiljer sig från den i många andra länder. I flertalet 
OECD-länder har de demografiska förutsättningarna inneburit att arbetskraften antingen 
upphört att öka eller också minskat. Befolkningen i aktiva åldrar (16-64 år) minskar näm-
ligen i en rad länder. Till detta kommer finanskrisens inverkan på arbetskraftsutbudet i 
många länder. 

Under 2014 beräknas utbudet av arbetskraft öka med 38 000 personer och ökningen 
2015 bedöms till 34 000. Hela uppgången faller på utrikes födda. En orsak till detta är att 
nettoinvandringen legat kvar på en hög nivå, vilket den också väntas göra under de kom-
mande åren. Två betydelsefulla reformer som ökat utbudet av arbetskraft är etable-
ringsuppdraget och överföringen av personer från sjukförsäkringssystemet till Arbetsför-
medlingen. Det förstnämnda har påskyndat inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända 
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invandrare. Även jobbskatteavdragen och övriga ekonomiska reformer har haft en positiv 
inverkan på arbetskraftsutbudet. 

Utrikes födda står för merparten av sysselsättningsökningen 
Den sysselsättningsökning på 95 000 personer som förutses för åren 2014 till 2015 till-
kommer i hög grad bland utrikes födda och framför allt utomeuropeiskt födda. Det sam-
manhänger med att utrikes födda svarar för hela ökningen av aktiv befolkning, 16-64 år.  

Den inrikes födda befolkningen i aktiv ålder fortsätter att minska under åren 2014 och 
2015 men deras sysselsättningsgrad kommer att öka. Vi bedömer även att sysselsätt-
ningsgraden för utrikes födda ökar under vår prognoshorisont. Trots detta förblir skillna-
den i sysselsättningsgrad mellan i synnerhet utomeuropeiskt födda och inrikes födda 
mycket stor. År 2013 uppgick sysselsättningsgraden för inrikes födda i åldern 16-64 år till 
78,4 procent, jämfört med 56,2 procent för utomeuropeiskt födda. Skillnaden mellan de 
två grupperna är särskilt stor för kvinnor. 

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. En stor del 
av den förväntade sysselsättningsökningen på 95 000 personer tillkommer bland efter-
gymnasialt utbildade. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes födda och uto-
meuropeiskt födda när det gäller eftergymnasial utbildning förblir dock stor. Sysselsätt-
ningsgraden uppgick år 2013 till 89,8 procent för inrikes födda med eftergymnasial ut-
bildning jämfört med 71,6 procent för utomeuropeiskt födda. Det finns därmed en stor 
potential att öka sysselsättningen i den senare gruppen. 

Det väntas bli en god jobbtillväxt för yrken med krav på gymnasieutbildning, vilket i prak-
tiken gynnar även en hel del eftergymnasialt utbildade eftersom de ofta rekryteras till 
dessa jobb. Under kommande år upphör i bästa fall sysselsättningen att minska för för-
gymnasialt utbildade. Det betyder att sammansättningen av sysselsättningen fortsätter att 
förskjutas mot en stigande andel sysselsatta med eftergymnasial utbildning och en mins-
kande andel förgymnasialt utbildade. 

Bristen på arbetskraft ökar 2014 och 2015 
Bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet har inte ökat det senaste året trots 
växande efterfrågan på arbetskraft. Antalet företag med brist har sedan slutet av 2012 
legat kvar på en historiskt låg nivå, strax över 15 procent mätt som andel av det totala 
antalet företag.1 Andelen arbetsgivare med brist har också uppvisat ett tydligt svagare 
samband med antalet nyanmälda lediga platser. Bristen på arbetskraft har med andra ord 
blivit lägre vid en given nivå av antalet lediga platser. 

Det finns flera förklaringar till detta. En faktor som har inverkat är den goda sysselsätt-
ningstillväxten inom de delar av tjänstenäringen, där det inte ställs några långtgående 
krav på utbildning och yrkeserfarenhet. Tjänstesektorernas tillväxt sker dessutom främst i 
storstadsregionerna, där tillgången på arbetskraft är betydligt större än i andra regioner 
genom det stora utflödet från utbildningar samt genom inflyttningen från andra regioner 
och från utlandet. Ytterligare faktorer att beakta i sammanhanget är de ökade inslagen av 

                                                             
1 Konjunkturinstitutets barometerundersökning. 
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utländska entreprenörer och den arbetskraftsinvandring som sker inom en del tradition-
ella bristyrken. 

Den låga nivån på bristen och det försvagade sambandet med styrkan i efterfrågan på 
arbetskraft talar för att det finns ett betydande tidsmässigt utrymme innan en ökad efter-
frågan på arbetskraft leder till mer tydliga rekryteringsproblem. Allt detta tyder på att det 
stora flertalet rekryteringar kommer att klaras på ett smidigt sätt under resterande del av 
år 2014 och under år 2015. De största rekryteringsproblemen återfinns inom den offent-
liga tjänstesektorn, och den situationen bedöms förvärras 2014 och 2015. Detta syns tyd-
ligast inom områdena hälso- och sjukvård samt utbildning men också i allt högre grad 
inom omsorgen av äldre. Där finns en ökad risk att bristen på arbetskraft kan leda till att 
uppgjorda planer på tillskott av medarbetare inte kan nås under de närmaste åren. 

Rekryteringssvårigheterna kommer främst att bli framträdande i regioner med stora 
pensionsavgångar och minskande arbetskraftsutbud. Detta kommer dock fortfarande att 
endast i begränsad grad ge avtryck i de nationella talen över bristen på arbetskraft. 

Inom följande yrkesområden väntas bristen bli mest framträdande: 

• Yrken inom hälso- och sjukvård, främst på högskolenivå 

• Yrken inom teknik och data 

• Yrken inom bygg- och anläggningarbete 

• Kvalificerade yrken inom industrin  

• Vissa läraryrken 

• Några enskilda yrken inom tjänster och service 

Matchning i fokus – krav på ökad rörlighet åren 2014 och 2015 
Efterfrågan på arbetskraft ökar varvid arbetet med att tillsätta lediga platser står än mer i 
centrum, allt för att sysselsättningsuppgången ska underlättas. Arbetsförmedlingen 
kommer att arbeta utifrån ett förlopp på arbetsmarknaden där antalet arbetslösa med 
utbildning och god kompetens minskar allt eftersom konjunkturen förstärks. Arbets-
kraftstillgången krymper successivt, i synnerhet i befolkningssvaga regioner med stora 
pensionsavgångar. Arbetsförmedlingens matchningsarbete kommer i den utvecklingen 
att utsättas för stora utmaningar. 

En viktig förutsättning för att arbetet ska lyckas är att omställningen och rörligheten på 
arbetsmarknaden förbättras. Arbetsförmedlingen behöver draghjälp av det reguljära ut-
bildningsväsendet när det gäller att öka utbildningsinsatserna och öka utflödet av färdig-
utbildad arbetskraft, för att nå goda förutsättningar för en tillväxt av sysselsättningen. 
Utbildningsutbudet måste även uppvisa en god överensstämmelse med hur efterfrågan på 
arbetskraft ser ut. Rörligheten på arbetsmarknaden måste öka, inte bara via utbildning till 
nya yrken utan även i form av den geografiska rörligheten. Det kommer att föreligga tyd-
liga geografiska skillnader i efterfrågeläget och i storleken på behoven av att rekrytera 
inom olika yrken. Det blir av än större betydelse att arbetslösa flyttar eller pendlar till nya 
jobb på andra orter. Här har många regioner med en krympande arbetsför befolkning en 
framgångsfaktor i att vara attraktiva inflyttningsregioner – inte minst för utrikes födda. 
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Ett viktigt led för att förbättra resultaten i matchningsarbetet är att stärka positionen på 
arbetsmarknaden för arbetslösa som saknar vissa kompetenser. Detta arbete är av central 
betydelse för att åstadkomma en uthålligt god utveckling av sysselsättningen. En stigande 
andel av jobben måste tillsättas med arbetslösa som i normalfallet inte finner ett arbete 
lika snabbt som arbetslösa med starkare ställning på arbetsmarknaden. En grundläg-
gande förutsättning för att lyckas väl i matchningsarbetet är att Arbetsförmedlingens 
medarbetare besitter goda kontakter med arbetsgivare inom olika branscher. Arbetsför-
medlingen behöver nära kontakter med arbetsgivarna för att tillsammans med dem finna 
lösningar för att tillsätta de lediga jobben, och samtidigt finna lösningar för personer som 
inte fullt ut har de kompetenser som efterfrågas för de lediga jobben. 

Arbetslösa med svag ställning konkurrerar på en krympande marknad 
Det stigande arbetskraftsutbudet har på senare år inte bara lett till ökad tillgång på ar-
betssökande som snabbt finner ett arbete, utan det har även medfört betydligt fler in-
skrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Arbetslöshet-
ens struktur ser annorlunda ut än vid jämförbara konjunkturlägen tidigare, något som gör 
arbetet med matchningen betydligt svårare än förut. Tillgången på arbetslösa med god 
utbildning kommer allt eftersom tiden går att fortsätta krympa i flera regioner i landet. 
Samtidigt kommer det att finnas en stor tillgång på arbetslösa med kort utbildning eller 
med yrkeskompetenser som endast efterfrågas i liten utsträckning. De nya jobben till-
kommer inom yrken på gymnasial och eftergymnasial nivå samtidigt som antalet in-
skrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning är rekordstort. Denna förändring 
mot ett komplexare matchningsuppdrag speglar mycket väl den allt större utmaning som 
Arbetsförmedlingen står inför inom ramen för sitt verksamhetsfält. 

Det samlade arbetsmarknadspolitiska uppdraget ställer omfattande krav på effektivitet. 
Detta innebär stora krav på både bred och djup kompetens inom Arbetsförmedlingen. Det 
krävs dessutom vassa arbetsmarknadspolitiska instrument som underlättar för arbetslösa 
att komma ut i ett arbete och nå en fast förankring i arbetslivet. För en del av de arbets-
lösa finns emellertid inte tillräckligt med verkningsfulla verktyg inom arbetsmarknadspo-
litiken för att nå en långsiktigt hållbar lösning på deras arbetsmarknadssituation, till ex-
empel gäller detta för arbetslösa som helt saknar grundläggande utbildning. 

I april 2014 fanns 114 000 inskrivna arbetslösa vars högsta utbildningsnivå var grund-
skola och den gruppen utgjorde 30 procent av den totala arbetslösheten. En stor del av 
arbetslösheten består av personer som har stora brister i sin utbildningsbakgrund. Det är 
viktigt att understryka att Arbetsförmedlingen inte har egna redskap för att uppgradera 
utbildningsnivån i den omfattning som krävs för personer som inte har en gymnasieut-
bildning. För en stor del av de arbetslösa som saknar en sådan utbildning krävs en riktad 
utbildningssatsning inom utbildningsväsendet för att de ska nå en position i arbetslös-
hetsköerna där de kan konkurrera om jobben på lika villkor som andra arbetssökande. 
För alla är dock utbildning inte ett alternativ, åtminstone inte i ett kortare tidsperspektiv. 
Därför är det också viktigt att skapa fler jobb med lägre utbildningskrav, och dessa jobb 
måste ges någon form av subvention. 



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 
 

 

 

8

Fler med svag ställning har lämnat arbetslöshet 
Antalet arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden har sedan några månader till-
baka minskat. Gruppen innefattar utomeuropeiskt födda, personer med funktionsned-
sättning, personer i åldrarna 55-64 år samt personer med högst förgymnasial utbildning. 
Nedgången av arbetslösheten för denna grupp är överraskande mot bakgrund av sam-
mansättningen av efterfrågan på arbetskraft. Minskningen av arbetslösheten inträffade 
också betydligt tidigare än vad som bedömdes i föregående prognos. Det finns flera an-
ledningar till vändningen nedåt i arbetslöshetstalen. 

Det finns för det första faktorer som påverkat in- och utflödet av personer till arbetslöshet 
inom grupper med svag ställning. Inflödet har minskat genom att vissa personer helt en-
kelt gått till andra arbetsmarknadsstatus än arbetslöshet. Aktivitetsrapporteringen med 
start i oktober 2013 och ändrade rutiner för inskrivningen av nyanlända kopplade till 
deras bosättning är ett par exempel på förändringar som kan ha bidragit till att färre skri-
vits in som arbetslösa de senaste månaderna. Aktivitetsrapporteringen för arbetslösa bör 
dessutom även ha lett till ökat utflöde från arbetslöshet genom tydligare dokumentering 
av personernas arbetsmarknadsstatus. Slutsatsen är att det minskade inflödet till arbets-
löshet inom grupper med svag ställning till största delen beror på förändringar i regelsy-
stem och inte i nämnvärd grad på minskat inflöde tack vare en förstärkt arbetsmarknads-
efterfrågan. 

En annan viktig orsak till att fler lämnat arbetslösheten är att Arbetsförmedlingen priori-
terat arbetslösa med svag ställning. Arbetsförmedlingen har kunnat lotsa fler arbetslösa 
än tidigare till ett arbete med stöd eller ett nystartsjobb. Svaga grupper på arbetsmark-
naden behöver ofta olika former av stöd från Arbetsförmedlingen för att komma vidare 
och gå ut i arbete. 

I slutet av april 2014 fanns 243 000 inskrivna arbetslösa som tillhörde grupper med en 
svag ställning på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa med svag ställning be-
döms fortsätta att sjunka frånsett att det sker säsongmässiga uppgångar under vissa må-
nader. Utvecklingen väntas uppvisa ungefär samma förlopp under nästa år. Antalet in-
skrivna arbetslösa med svag ställning kan därmed sjunka till cirka 230 000 personer i 
december 2015. Denna prognos förutsätter att efterfrågan på arbetskraft är så pass stark 
att fler grupper på arbetsmarknaden än tidigare kommer ut i reguljärt arbete samt att fler 
kommer i arbete med stöd eller nystartsjobb. 

Andelen inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden i förhållande till det 
totala antalet inskrivna arbetslösa stiger dock successivt ända fram till slutet av 2015, 
detta genom att arbetslösheten sjunker betydligt snabbare för grupper med stark ställ-
ning. Andelen inskrivna arbetslösa med svag ställning passerade under våren 2013 för 
första gången 60 procent. I april 2014 uppgick andelen till nästan 65 procent och den 
andelen kan nå 70 procent mot slutet av prognosperioden. 

Storstadslänen fortsatt i täten 
Under 2013 steg sysselsättningen på bred front i landet. Som grupp betraktat visade de 
tre storstadsregionerna Stockholms, Västra Götalands och Skåne län allra starkast jobb-
tillväxt. Stockholms och Västra Götalands län stod därvid för de tydligaste sysselsätt-
ningsökningarna. Även bland övriga län steg sammantaget sysselsättningen under fjolå-
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ret, om än i något lägre takt än i storstadslänen. Trots den senaste tidens något svagare 
sysselsättningsutveckling fortsätter regioner med en större branschbredd och mer utpräg-
lat tjänsteinriktade arbetsmarknader att sammantaget uppvisa en starkare jobbtillväxt än 
län med en tydligare industriprägel i sin näringsstruktur.2 

Även framgent bedöms storstadsregionerna komma att notera den starkaste jobbtillväx-
ten. Dessa län kommer att svara för mer än 70 procent av jobbtillskottet. Det tidigare 
mönstret med en kraftigare tillväxt av sysselsättningen i regioner med en mer diversifie-
rad näringsstruktur och med en tydligare prägel av tjänsteinriktade verksamheter består 
således. Dessutom är storstadsregionerna alltjämt attraktiva inflyttningsregioner vilket 
förstärker utvecklingen i dessa län ytterligare. Allra starkast utveckling väntas i Stock-
holms län. 

Även om sysselsättningen växer i samtliga regioner kommer den regionala näringsstruk-
turen att fortsätta hålla tillbaka utvecklingen i många delar av landet under vår prognos-
period. Län med en tydligare markerad exponering mot mer exportorienterade verksam-
heter bedöms således fortsätta att uppvisa en något mer återhållsam jobbtillväxt, framför 
allt under 2014. Utanför storstadsregionerna krymper dessutom befolkningen i yrkesaktiv 
ålder (16-64 år) vilket begränsar sysselsättningsutvecklingen ytterligare. Även om det 
återfinns län med en relativt stark sysselsättningstrend också utanför storstadsregionerna 
visar utvecklingen på en tydlig tudelning mellan storstadslänen och övriga delar av lan-
det. 

Kraftig ökning av sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn 
Den privata tjänstesektorn bedöms bli sysselsättningslokomotivet under de kommande 
åren. Vägs olika statistikkällor samman framkommer att en god sysselsättningsökning 
skett inom områden där det krävs gymnasieutbildning. Det är områden som är nära 
kopplade till hushållens konsumtion såsom handel, hotell och restaurang, övriga hus-
hållsnära tjänster samt transport. Dessa områden får en fortsatt god utveckling eftersom 
den privata konsumtionen förblir stark under de kommande åren. Det har däremot skett 
en dämpning av sysselsättningstillväxten inom områden som säljer tjänster till andra 
företag. Den svackan bedöms som tillfällig och området ökar sin sysselsättning tydligt 
under de kommande åren. Antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn beräknas 
öka med 33 000 personer 2014 och med 38 000 personer 2015. 

Industrin har förlorat många jobb under de senaste åren och även under 2014 faller anta-
let anställda. Den tendensbaserade statistiken ger en del motstridiga resultat men sam-
mantaget har industrin passerat konjunkturbotten och gått in i en återhämtningsperiod. 
Uppgången förstärks undan för undan i takt med återhämtningen av den globala handeln. 
Exportorderingången har också förstärks och det är en utveckling som fortsätter. Det 
finns också tydliga tecken på att sysselsättningsnedgången bromsat in, men företagen 
planerar för att minska antalet anställda ytterligare. Mellan 2013 och 2014 beräknas anta-
let sysselsatta minska med 15 000 personer, men en stor del av nedgången beror på ett 

                                                             
2 De regionala beskrivningarna av sysselsättningsutvecklingen är baserade på data från arbetskraftsundersök-
ningen (AKU). Med den senaste tidens utveckling menas sysselsättningsförändringen under perioden kv 4 
2013-kv 1 2014. De sistnämnda jämförelserna är baserade på säsongrensade data visade som trendvärden. Det 
bör dock understrykas att den regionala sysselsättningsstatistiken är behäftad med relativt stor osäkerhet, i 
synnerhet för mindre befolkningsrika län. 
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negativt överhäng från 2013. Under loppet av 2015 bedöms antalet sysselsatta komma att 
öka något. 

Bostadsproduktionen bedöms fortsätta att öka och detta tillsammans med bland annat en 
fortsatt hög aktivitet inom ROT-sektorn och ökade offentliga investeringar i vägar och 
järnvägar, jämfört med 2013, medför ökad byggsysselsättning både 2014 och 2015. Sam-
mantaget stiger antalet sysselsatta med 9 000 till och med år 2015. Bristen på arbetskraft 
har legat kvar på en historiskt låg nivå trots en stor produktionsuppgång, vilket är ovan-
ligt. Vår bedömning är att ett ökat inslag av utländska entreprenörer och utländsk arbets-
kraft är en viktig förklaring till den situationen. 

Den offentliga tjänstesektorn skapar ett stort antal nya jobb, ofta med privat huvudman 
men också med statlig eller kommunal huvudman. Sysselsättningen beräknas öka med 
26 000 personer 2014 och med 16 000 personer 2015. Bristen på arbetskraft uppvisar en 
stigande tendens och har nått en hög nivå, vilket kommer att bli en hämsko för den fram-
tida sysselsättningsutvecklingen. 

Arbetslösheten minskar till 7,6 procent 2015 
Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna har tenderat att öka svagt3 medan 
inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen började sjunka redan under hösten 2013. 
Denna divergens mellan statistikkällorna påbörjades vid den tidpunkt då aktivitetsredo-
visningen infördes. Under de kommande åren bedöms arbetslösheten enligt AKU endast 
komma att minska svagt, detta på grund av ett fortsatt stort tillskott i arbetskraften. När 
det gäller inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen bedöms den inledda nedgången 
fortsätta under hela vår prognosperiod och beröra samtliga län. 

Den förhållandevis svaga inledningen på 2014 medför att årsgenomsnittet för arbetslös-
heten enligt AKU endast kommer att minska svagt under 2014 jämfört med 2013. Detta 
betyder att arbetslösheten 2014 kommer att uppgå till 400 000 personer eller 8,0 pro-
cent. Nästa år bedöms en nedgång av arbetslösheten till en nivå på 380 000 personer, 
motsvarande 7,6 procent av arbetskraften. Arbetslösheten har minskat tydligast för ung-
domar i åldrarna 16-24 år, vilket innebär att deras arbetsmarknad förstärks stadigt. Detta 
är naturligt när arbetsmarknaden förbättras, eftersom ungdomar ofta är en attraktiv 
grupp när arbetsgivarna ökar rekryteringarna. Arbetslösheten väntas också minska i öv-
riga åldersgrupper på arbetsmarknaden under de kommande åren. 

Den högsta arbetslösheten – visat som inskrivna arbetslösa – väntas liksom tidigare i 
främst Gävleborgs, Blekinge och Södermanlands län. Samtliga dessa regioner beräknas 
under fjärde kvartalet 2014 uppvisa arbetslöshetstal överstigande 10 procent av den regis-
terbaserade arbetskraften. Samtidigt väntas Uppsala, Stockholms och Hallands län fort-
sätta uppvisa lägst relativa arbetslöshetstal. Bland storstadsregionerna bedöms Skåne län 
fortsätta notera den högsta arbetslösheten. 

 

  

                                                             
3 Analysen är baserad på säsongrensade data från arbetskraftsundersökningen (AKU), visade som trendvärden.  
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Valda indikatorer 

 Procentuell förändring                                                                                  Prognos 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP, till marknadspris 3,3 -0,6 -5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,5 3,1 

BNP, kalenderkorrigerat 3,4 -0,8 -4,9 6,3 2,9 1,3 1,6 2,6 2,9 

Arbetade timmar, kalenderkorrigerat 3,4 0,7 -2,6 2,0 2,0 0,6 0,4 1,3 1,5 

Produktivitetstillväxt 0,0 -1,5 -2,3 4,3 0,9 0,7 1,2 1,3 1,4 

KPIF, inflation, årsgenomsnitt 1,5 2,7 1,7 2,0 1,4 1,0 0,9 0,4 1,2 

Timlön4 3,3 4,3 3,4 2,6 2,4 3,0 2,6 2,8 2,9 

Hushållens reala disp. inkomster5 5,5 2,3 2,0 1,6 3,3 3,5 2,6 3,0 2,0 

Privat konsumtion 3,7 0,0 -0,3 4,0 1,7 1,6 2,0 2,6 3,0 

Sparkvot, inkl. avtalspension6 7,2 9,0 11,0 8,3 10,4 12,2 12,3 12,5 11,6 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 

Nyckeltal7 

 Tusental/procent Förändring, tusental/procentenheter 

 Utfall                   Prognos   Utfall                                   Prognos 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Arbetskraft (16-64 år) 4812 4873 4895 4948 4986 5020 61 22 53 38 34 

Sysselsatta (16-64 år) 4395 4491 4502 4545 4586 4640 96 11 43 41 54 

Arbetslösa (16-64 år) 417 383 394 403 400 380 -34 11 9 -3 -20 

Procent av arbetskraft (16-64 år) 8,4 7,9 8,0 8,1 8,0 7,6 -0,5 0,1 0,1 -0,1 -0,4 

Relativa arbetskraftstal (16-64 år) 80,3 81,1 81,5 82,2 82,5 82,6 0,8 0,4 0,7 0,3 0,1 

Sysselsättningsgrad (16-64 år) 73,4 74,8 74,9 75,5 75,9 76,4 1,4 0,1 0,6 0,4 0,5 

Konjunkturprogram (16-64 år) 185 178 187 201 198 200 -7 9 14 -3 2 

Procent av arbetskraft (16-64 år) 3,9 3,7 3,8 4,1 4,0 4,0 -0,2 0,1 0,3 -0,1 0,0 

Sysselsatta (15-74 år) 4524 4626 4657 4705 4758 4826 102 31 48 53 68 

Arbetslösa (15-74 år) 425 390 403 411 408 387 -35 13 8 -3 -21 

Procent av arbetskraften (15-74 år) 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,4 -0,8 0,2 0,0 -0,1 -0,5 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen. 

                                                             
4 Enligt konjunkturlönestatistiken. 
5 Avser hushåll och deras icke vinstdrivande organisationer. 
6 Procent av disponibel inkomst. 
7 Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. 
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Uppföljning av tidigare prognoser 
Sysselsättningen i landet har stigit något de senaste åren. Exempelvis ökade antalet sys-
selsatta (i åldersgruppen 16-64 år) mellan åren 2012 och 2013 med 43 000 personer, 
räknat som årsgenomsnitt. Detta är ett något bättre utfall än vad som förutskickades i 
vårprognosen 2013, då ökningen väntades bli 31 000. Det är dock å andra sidan något 
sämre än vad som angavs i höstprognosen samma år, då vi räknade med en sysselsätt-
ningsuppgång med 47 000, och detta trots att de flesta konjunkturindikatorer i höstas 
flaggade för bättre tider. Orsakerna till detta faktum analyseras i en särskild faktaruta i 
föreliggande rapport. 

De relativt positiva signalerna för svensk arbetsmarknad gjorde också att vi reviderade 
upp prognoserna för 2014. Under våren 2013 bedömde vi att ökningen mellan 2013 och 
2014 skulle uppgå till 37 000 personer, medan höstens prognos istället räknade med 
61 000. I ljuset av den långsammare sysselsättningsutvecklingen under inledningen av 
året har vi nu valt att justera ned detta tal. Vi beräknar nu att ökningen av sysselsättning-
en under 2014 stannar vid 41 000 personer. 

Arbetskraftens ökning 2013 beräknades i det årets vårutsikter till 57 000, medan höstut-
sikterna angav talet till 54 000. Detta innebär en god överensstämmelse med årets utfall, 
som noterades till 53 000 personer. För 2014 förutsåg fjolårets prognoser en ökning med 
31 000 respektive 49 000 personer, och i föreliggande prognos bedöms uppgången bli 
38 000. Nedskrivningen jämfört med höstens prognos beror väsentligen på en tillfällig 
dämpning av inflödet av utrikes födda i arbetskraften. 

Den genomsnittliga arbetslösheten under 2013 förutsågs i det årets vårprognos till 8,5 
procent av arbetskraften. Under inflytande av en ganska god konjunkturutveckling under 
året reviderade vi ned talet till 8,1 procent i höstprognosen, och detta blev också utfallet. 
För 2014 beräknades arbetslösheten i de båda prognoserna förra året till 8,3 respektive 
7,8 procent, och nu bedöms nivån komma att ligga på 8,0 procent. 
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Internationell översikt 
Den globala ekonomin fortsätter att stärkas under de kommande åren, men de le-
diga resurserna förblir stora. Det betyder också att inflationen förblir låg liksom 
räntorna. För många länder är den höga arbetslösheten den största utmaningen 
under de kommande åren, och detta i synnerhet då den strukturella arbetslösheten 
är hög. Den globala BNP-tillväxten beräknas till cirka 3,5 procent 2014 och till 
närmare 4 procent 2015, vilket kan jämföras med 3 procent 2013.  

Förenta staterna väntas hålla i taktpinnen och tillväxten där skattas till 2,6 procent 
2014 och till cirka 3 procent 2015. Den kraftiga motvinden i eurozonen har mojnat 
något, men återhämtningen sker i långsam takt. Tillväxtekonomierna med Kina i 
spetsen ger ett fortsatt stort bidrag till den globala BNP-tillväxten, men tillväxttak-
ten i dessa länder blir klart lägre under de kommande åren än vad världen vande 
sig vid under åren 2000 till 2011. Världshandeln, som varit svag både 2012 och 
2013, väntas öka tydligt 2014 och 20158, vilket gynnar svensk export av varor och 
tjänster. Krisen i Ukraina bedöms endast komma att påverka den globala ekonomin 
marginellt under de kommande åren. Däremot drabbas Ukraina som går in i en 
djup recession medan Rysslands ekonomi stagnerar. 

 

Förenta staterna håller i taktpinnen 
BNP-tillväxten i Förenta staterna växlade upp påtagligt under 2013, men under första 
kvartalet 2014 skedde en kraftig inbromsning. BNP minskade med 1 procent mellan 
fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014 säsongrensat och uppräknat till årstakt, 
vilket var en följd av att extrema väderförhållanden hämmade tillväxten. Det gör att vi 
bedömer att dämpningen var tillfällig, och den ekonomiska aktiviteten förstärks undan 
för undan under återstoden av 2014. Detta styrks av olika framåtblickande indikatorer, 
bland annat inköpschefsindex för industrin och för den privata tjänstesektorn. Vidare har 

                                                             
8 IMF, World Economic Outlook, April 2014. 
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hushållen blivit mer positiva inför framtiden. Till detta ska läggas att de har amorterat 
ned sina skulder samtidigt som deras förmögenhet stigit. Framöver talar också mycket för 
en god löneutveckling. Detta borgar för en stark utveckling av den privata konsumtionen 
under de närmaste åren. Dessutom bedöms investeringarna komma att öka, dels genom 
stigande bostadsproduktion, dels genom ökade investeringar inom det privata näringsli-
vet. Sammantaget bedöms BNP komma att öka med 2,6 procent 2014 och med cirka 3 
procent 2015. Detta kan jämföras med att BNP växte med 1,9 procent 2013. 

 

Arbetsmarknaden förbättras 
Arbetsmarknaden i Förenta staterna har förstärkts under de senaste åren. Arbetslösheten 
har minskat i god takt sedan slutet av 2010. I november 2010 redovisades arbetslösheten 
till 9,8 procent och det talet har minskat till 6,3 procent i april 2014.9 Bakom nedgången 
ligger dels en jobbtillväxt, dels ett minskat deltagande i arbetslivet. Det gäller samtliga 
åldrar men sett över en längre tidsperiod är försvagningen av det relativa arbetskraftstalet 
särskilt tydligt för ungdomar (15-24 år). Det finns säkert flera förklaringar till att arbets-
kraften försvagas, såsom att fler unga studerar, att det finns en tendens bland arbetslösa 
att ge upp sitt arbetsökande samt ökade pensioneringar. Det relativa arbetskraftstalet för 
åldersgruppen 25-54 år uppgick till 81 procent under inledningen av 201410, vilket kan 
jämföras med drygt 83 procent under inledningen av 2008. 

Långtidsarbetslösheten har blivit ett växande problem, och den centrala frågan är om 
strukturarbetslösheten ökat. Det finns en del som talar för att så är fallet. Den genom-
snittliga arbetslöshetstiden har visserligen minskat något under de senaste åren, men 
uppgick till hela 35 veckor i april 2014. Detta kan jämföras med knappt 17 veckor i april 
2008. Därmed finns det en risk att de lediga resurserna på arbetsmarknaden är mindre 
än vad arbetslöshetstalet indikerar. Det finns emellertid tecken på att nedgången i det 

                                                             
9 Jämförelserna av arbetslöshet och sysselsättning avser säsongrensade värden. 
10 Avser genomsnittet för månaderna januari till april 2014. 
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relativa arbetskraftstalet dämpats, vilket tillsammans med den stigande efterfrågan på 
arbetskraft talar för ett ökat arbetskraftsdeltagande under de kommande åren. 

 

Sedan hösten 2010 har sysselsättningen ökat med nästan 8 miljoner personer i USA, vil-
ket betyder att antalet sysselsatta nästan är tillbaka på den nivå som rådde i början av 
2008. Befolkningen i aktiv ålder11 har dock fortsatt att öka, men i en avtagande takt. Ök-
ningen av antalet sysselsatta har därmed inte varit tillräcklig för att öka sysselsättnings-
graden, och den ligger nu markant lägre jämfört med 2008. Den starka ekonomiska ut-
vecklingen i USA under 2014 och 2015 leder till att sysselsättningsökningen förstärks 
ytterligare, samtidigt som inbromsningen av den aktiva befolkningens tillväxt består. 
Detta innebär att arbetslösheten fortsätter att minska, och den skattas till cirka 5,5 pro-
cent 2015. Rekryteringsproblemen fortsätter därmed att stiga vilket leder till ett tryck 
uppåt på lönerna, vilket bör ge en ökad inflationstakt, och därmed påverka Fed:s pen-
ningpolitik. 

Fortsatt stora utmaningar i Japan 
Den japanska ekonomin uppvisade en god tillväxt under större delen av 2013 och det var 
en utveckling som förstärktes påtagligt under första kvartalet 2014. En bidragande orsak 
var att momshöjningen som genomfördes i april skapade en köprusch, vilket drog upp 
den privata konsumtionen. Vidare skedde en tydlig ökning av investeringarna. Exporten 
har utvecklats svagare än väntat under inledningen av 2014, men orderingången till inve-
steringsvaruindustrin tyder på en förstärkning framöver. Exporten har också påverkats 
negativt av den temporärt svaga tillväxten i USA under första kvartalet. Vidare talar 
mycket för att Bank of Japan kommer att genomföra utvidgade stimulansåtgärder, vilket 
leder till en press nedåt på yenkursen. Detta gynnar exporten. Samtidigt har importen 
skjutit i höjden, drivet av ett ökat beroende av utländsk energi i spåren av katastrofen i 
Fukushima. 

                                                             
11 Avser åldersgrupperna 15-64 samt 15-74 år. 
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Det finns fortfarande en stor osäkerhet om den japanska regeringens strategi att få igång 
den inhemska efterfrågan, bland annat genom en mycket expansiv finanspolitik, kommer 
att lyckas långsiktigt. Målet med den förda politiken är att bryta nacken av deflationsspö-
ket. Inflationen har emellertid tagit fart och legat på cirka 1,5 procent under det senaste 
halvåret12. Momsen höjdes från 5 till 8 procent i april 2014. Effekterna av detta är ännu 
osäkra, men det bör påverka den privata konsumtionen negativt. Till viss del motverkas 
höjningens effekter av ökade satsningar på infrastrukturprojekt samt skattelättnader för 
företagen. Nästa momshöjning – till 10 procent – planeras ske 2015. 

Det finns en del osäkerheter kring regeringens planerade strukturreformer. Några exem-
pel är att regeringen aviserat insatser för att öka utbudet av arbetskraft, förbättra utbild-
ning och hälsovård samt öka effektiviteten i jordbruks- och energisektorn. Samtidigt indi-
kerar arbetslösheten växande rekryteringsproblem. Arbetslösheten har minskat till en 
mycket låg nivå, 3,6 procent i mars 2014, vilket kan jämföras med 4,1 procent i mars 2013 
och 4,5 procent i mars 2012. BNP växte med 1,5 procent 2013, och ökningen bedöms till 
2,0 procent 2014. För 2015 skattas ökningen till 1,5 procent. 

Tillväxten fortsätter att bromsa in i Kina 
Utvecklingsekonomierna i Asien fortsätter att växa snabbare än övriga delar av världse-
konomin under 2014 och 2015, men expansionstakten förblir markant lägre än före fi-
nanskrisen 2008-2009. Tillväxten i den kinesiska ekonomin fortsatte att bromsa in under 
första kvartalet 2014. BNP ökade då med 7,4 procent, vilket var 0,3 procentenheter lägre 
jämfört med motsvarande kvartal 2013. Den kinesiska regeringen driver en strategi att 
tillväxten alltmer ska komma från privat konsumtion och att investeringarna ska dämpas. 
Den strategin bedöms påverka ekonomin under de kommande åren, och den drivs också 
på av inbromsningen för kredittillväxten vilket påverkar byggandet och andra investe-
ringar. Den kinesiska ekonomin kan få en positiv påverkan från exporten genom att åter-
hämtningen i den europeiska konjunkturen fortsätter, om än i långsam takt.  

De framåtblickande indikatorerna har varit dämpade under inledningen av 2014, vilket 
indikerar en viss fortsatt inbromsning av den ekonomiska tillväxten. Under 2013 växte 
Kinas ekonomi med 7,7 procent, men den inbromsning som skedde under första kvartalet 
talar för att BNP-tillväxten dämpas till 7,5 procent 2014 och till 7,3 procent 2015. Målet 
för kommande BNP-tillväxt är satt till omkring 7,5 procent, och en tillväxt på 7,2–7,3 
procent bedöms vara i överensstämmelse med målet. Arbetslösheten förblir låg de kom-
mande åren. Den uppgick under första kvartalet 2014 till drygt 4 procent i storstadsom-
rådena. 

Aktiviteten i Indiens ekonomi bromsade in tydligt 2013, bland annat som en följd av fi-
nansiell turbulens kopplad till Fed:s nedtrappning av obligationsköp. Landet är i behov av 
stora strukturreformer men det är osäkert om dessa kommer att realiseras. Det finns dock 
tecken på en viss förbättring av den ekonomiska aktiviteten. BNP ökade med svaga 4,4 
procent 201313, och skattningen för 2014 är 5,4 procent. 

                                                             
12 SCB-Indikatorer, nummer 5, juni 2014. 
13 IMF, World Economic Outlook, April 2014. 
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Långsam återhämtning i euroområdet 
En förhållandevis svag återhämtning har nu pågått fyra kvartal i följd i euroområdet. BNP 
ökade enligt preliminär statistik från Eurostat med 0,2 procent mellan fjärde kvartalet 
2013 och första kvartalet 2014, säsongrensat. Jämfört med motsvarande kvartal året in-
nan ökade BNP med 0,9 procent, vilket betyder att BNP vuxit på årsbasis två kvartal i 
följd. När det gäller den förstärkning som skedde under första kvartalet 2014 svarade 
Tyskland för ett stort bidrag, vilket sammanhängde med en förstärkt export. 

De framåtblickande indikatorerna, bland annat inköpschefsindex och EU-kommissionens 
barometerindikator, slår fast att återhämtningen för euroområdet fortsätter i långsam 
takt också under andra kvartalet. Den globala återhämtningen bidrar i stor utsträckning 
till att förstärka exporten under de kommande åren. Lokomotivet blir Tyskland, men 
positivt är också att de så kallade GIPS-länderna14 återtagit en del förlorad konkurrens-
kraft. Investeringskonjunkturen bedöms bli svag vilket sammanhänger med en förhållan-
devis stor ledig kapacitet, men i takt med att återhämtningen långsamt fortskrider ökar 
också investeringsbehoven. Därtill kommer att företagen även i en utdragen lågkonjunk-
tur behöver komplettera befintlig kapitalstock. 

 

Besparingsprogrammen för att få ned de stora budgetunderskotten har gett goda resultat. 
Det betyder att finanspolitiken blir i det närmaste neutral under åren 2014 och 2015. Pro-
blemen är dock inte på långa vägar övervunna. De offentliga finanserna fortsätter att på-
verkas av en åldrande befolkning, kvarstående krisrelaterade problem i vissa länder samt 
behov av att minska skuldberget. Den offentliga skulden i euroområdet bedöms komma 
att uppgå till cirka 95 procent av BNP 2013. Den nedtryckta ekonomiska aktiviteten har 
lett till att hushållens köplust varit mycket sval. 

Det finns nu tecken på en viss återhämtning, bland annat har detaljhandelsförsäljningen 
ökat under inledningen av 2014. Det finns dock flera faktorer som talar mot en stark ök-
ning av privat konsumtion under 2014 och 2015. Hushållens reallöneökningar bedöms 

                                                             
14 Grekland, Italien, Portugal och Spanien. 
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komma att bli svaga under de kommande åren samtidigt som arbetslösheten förblir hög. 
Vår samlade bedömning är att BNP ökar med 0,9 procent 2014 och med 1,5 procent 2015 

Tyskland förblir lokomotivet 
De stora skillnaderna i tillväxt och arbetslöshet mellan euroländerna skapar växande pro-
blem i området samt olika politiska förutsättningar. Tyskland fortsätter att dra upp kon-
junkturen. Mellan fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2004 växte BNP med 0,8 
procent säsongrensat i Tyskland medan Frankrike uppvisade nolltillväxt och Italien en 
svag minskning av BNP. Frankrike brottas med fortsatt stora strukturella problem, bland 
annat har budgetunderskottet förblivit stort. Ambitionen är att minska detta från 4,3 
procent av BNP 2013 till 3 procent 2015, och för att uppnå denna ambition och möjlig-
göra reformer har ett stort besparingsprogram annonserats. Den offentliga skulden har 
också stigit påtagligt och bedöms till nästan 95 procent av BNP 2013. Den italienska eko-
nomin är bräcklig och BNP-försvagningen under första kvartalet får betraktas som ett 
bakslag för den italienska regeringen. Landet är i stort behov av reformer. Det offentliga 
budgetunderskottet ligger på nära 3 procent, men statsskulden har ökat påtagligt och 
bedöms uppgå till 133 procent av BNP 2013. Däremot syns tydliga förbättringar i andra 
tidigare krisländer – Spanien, Portugal och Irland – och det värsta tycks vara över även i 
Grekland. BNP bedöms öka med cirka 2 procent i Tyskland 2014. Den franska tillväxten 
skattas till 0,5 procent och Italien bedöms uppvisa nolltillväxt. 

Det finns ett deflationshot 
Den låga inflationen i euroområdet har oroat ekonomer under inledningen av 2014, och 
det finns en rädsla för att området ska drabbas av deflation. Det är också överraskande att 
inflationen varit låg även i Tyskland. Matpriserna torde ge en ökad inflation i euroländer-
na kortsiktigt. Inflationstalet steg från 0,5 i mars 2014 till 0,7 procent i april, men i maj 
föll inflationen tillbaka till 0,5 procent. Detta kan jämföras med 1,4 procent i maj 2013. 
Allt talar för en låg inflation under 2014 och 2015, men vi antar att området inte kommer 
att gå in i en period av deflation. Dock har deflationsrisken ökat. Det finns också ett tryck 
från omvärlden att Tyskland bör föra en mer expansiv finanspolitik, bland annat med 
hänsyn till det faktum att landet har ett mycket stort överskott i bytesbalansen, cirka 7 
procent. Å andra sidan utgör den rekordlåga arbetslösheten ett hinder för en mer expan-
siv ekonomisk politik.  

Minskad befolkning i aktiv ålder 
Den aktiva befolkningen i åldern 15-64 år minskade något i euroområdet 2013, med 0,2 
procent. Det är också en utveckling som fortsätter och förstärks framöver. Det betyder att 
effekten av den åldrande befolkningen slår igenom i allt högre grad. Bland de stora euro-
länderna minskade befolkningen i aktiv ålder tydligt i Spanien, men också i Frankrike. En 
minskning har också noterats i Italien medan Tyskland uppvisade en fortsatt befolknings-
tillväxt. 
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På längre sikt leder den åldrande befolkningen till ökad försörjningsbörda i samtliga 
euroländer – detsamma gäller även för övriga EU-länder – och ökningen blir särskild stor 
i Frankrike, Tyskland, Finland, Holland, Belgien samt Italien. Försvagningen av den ak-
tiva befolkningen avspeglas också i att antalet personer i arbetskraften minskade påtagligt 
i euroområdet 2013. Minskningen redovisades till 157 000 personer. Däremot ökade det 
relativa arbetskraftstalet med 0,2 procentenheter, till 72,2 procent i åldrarna 15-64 år. 
Detta kan jämföras med Sverige där talet ökade med 0,8 procentenheter till 81,1 procent. 
Det betyder också att euroländerna har fått en annorlunda utveckling än USA där arbets-
kraftsdeltagandet krympt. 

Sysselsättningsnedgången på väg att upphöra 
Antalet sysselsatta minskade tydligt i euroområdet under både under 2012 och 2013, men 
nu syns tecken på att nedgången dämpas. Också sysselsättningsgraden i åldern 15-64 har 
försvagats tydligt i området. Mellan 2012 och 2013 sjönk den med 0,4 procentenheter, 
jämfört med 2008 är den 2,4 procentenheter lägre. Detta kan jämföras med Sverige som 
hade en något högre sysselsättningsgrad 2013 än 2008. Sysselsättningen har minskat i 
nästan samtliga euroländer men nedgången har varit störst i Grekland, Spanien, Cypern, 
Portugal samt Irland. Tysklands sysselsättning har däremot uppvisat en stark utveckling, 
och sysselsättningsgraden var 3,2 procentenheter högre 2013 än 2008. Frankrike uppvi-
sade en obetydlig förändring mellan 2012 och 2013 och där är sysselsättningsgraden 0,7 
procentenheter lägre än 2008. För den närmaste framtiden har företagens bedömning av 
antalet anställda blivit mindre negativ, men de räknar fortfarande med färre anställda. 
Det finns därför en del som talar för att sysselsättningsnedgången upphör under senare 
delen av 2014. 
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Arbetslösheten minskar långsamt 
Arbetslösheten har rört sig sakta nedåt sedan hösten 2013, från 12,0 procent i september 
2013 till 11,7 procent i april 2014. Det mesta talar för att denna utveckling fortsätter under 
återstoden av 2014 och under 2015. För 2015 skattas arbetslösheten till 11,5 procent. Det 
betyder att euroområdet fortsätter att brottas med en mycket hög arbetslöshet under pro-
gnosåren. Arbetslöshetens sammansättning är också mycket ogynnsam. Drygt hälften av 
de arbetslösa i åldrarna 15-64 år fjärde kvartalet 2013 var också långtidsarbetslösa (ar-
betslösa mer än 1 år). Det kan jämföras med 45,9 procent fjärde kvartalet 2011. Det stora 
inslaget av långtidsarbetslösa talar för att strukturarbetslösheten ökat tydligt under låg-
konjunkturen. OECD beräknar jämviktsarbetslösheten till cirka 9 procent. 

Ungdomsarbetslösheten är också mycket hög, 23,5 procent i april 2014. Detta betyder 
emellertid att också ungdomsarbetslösheten rört sig nedåt i makligt tempo. Det finns 
mycket som talar för att arbetslöshetschocken under den ekonomiska krisen riskerar att 
ge mycket stora negativa effekter långsiktigt. Det är därför viktigt att genomföra massiva 
arbetsmarknadspolitiska insatser för att göra den stora skaran av strukturellt arbetslösa 
mer anställningsbara. Nuvarande situation leder enligt vår bedömning till växande fattig-
domsproblem, politiska framgångar för extremistpartier, ökad kriminalitet, ökad sjuklig-
het med mera. 

Arbetslösheten har stabiliserats eller börjat minska i de flesta euroländer. Skillnaden mel-
lan länderna är dock mycket stor. Arbetslösheten har fortsatt att minska i Tyskland och 
nått en ny rekordlåg nivå, 5,2 procent i april 2014. Däremot har den tenderat att öka i 
Frankrike och Italien. I april 2014 bokfördes arbetslösheten till 10,4 procent i Frankrike 
(högst sedan december 1999) och till 12,6 i Italien (högst nivå sedan januari 1983). Italien 
redovisar också störst andel unga i hela EU-området som varken jobbar eller studerar, 
drygt 22 procent av ungdomsbefolkningen i åldrarna 15-24 tillhörde den gruppen 2013. 
Detta kan jämföras med 7,5 procent i Sverige och 6,3 procent i Tyskland. Högst arbetslös-
het redovisas i Spanien och Grekland, 25,1 respektive 26,5 procent. Arbetslösheten har 
dock börjat minska i dessa länder. 
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Hög aktivitet i Storbritanniens ekonomi 
Storbritanniens ekonomi uppvisade en god tillväxt under andra till fjärde kvartalet 2013, 
och mellan 2012 och 2013 ökade BNP med 1,7 procent. Den utvecklingen förstärktes un-
der första kvartalet 2014 då BNP ökade med 3,2 procent säsongrensat och uppräknat till 
årstakt, enligt preliminära siffror. Barometerindikatorn för Storbritannien har också ut-
vecklats starkt och nådde under första kvartalet 2014 den högsta nivå som redovisats 
sedan första kvartalet 1989. Indikatorn förblev sedan stark i april 2014 och den har nu i 
nio månader i följd signalerat en mycket högre ekonomisk aktivitet än det historiska ge-
nomsnittet. Detta talar för en hög tillväxttakt under återstoden av 2014. Bakom detta 
ligger optimism hos både hushåll och företagare. 

Hushållens förmögenhet har ökat via stigande huspriser och dessutom kan hushållen 
räkna med stigande reallöner under de kommande åren, vilket talar för en stark privat 
konsumtion framöver. Arbetsmarknaden har förstärkts, vilket avspeglades i att syssel-
sättningen ökade med 1,3 procent mellan 2012 och 2013. Denna utveckling har fortsatt 
under inledningen av 2014. Arbetslösheten har fallit under Bank of Englands tröskelvärde 
på 7 procent och i februari bokfördes den till 6,6 procent. Arbetskraften har ökat, men i 
lägre takt än sysselsättningen, och det relativa arbetskraftstalet i åldrarna 15-64 år note-
rades till 76,6 procent 2013, vilket kan jämföras med 81,1 procent i Sverige. BNP-
tillväxten beräknas till cirka 3 procent 2014 vilket leder till att arbetsmarknaden fortsätter 
att förstärkas. Det är också en utveckling som väntas fortgå 2015 då BNP-uppgången 
skattas till 2,5 procent. 

Allt är dock inte frid och fröjd i Storbritannien. Ett orosmoln är de snabbt stigande hus-
priserna som kan generera en ny bostadsbubbla. Budgetunderskottet är också förhållan-
devis stort (5,8 procent av BNP 2013) och statskulden uppgick till cirka 90 procent av 
BNP 2013. Till detta kan läggas ett stort bytesbalansunderskott som växte till 5,7 procent 
av BNP under slutet av 201315. Ungdomarnas situation är också bekymmersam. Ung-
domsarbetslösheten är dock lägre än genomsnittet för EU, 18,4 procent i februari 2014. Å 
andra sidan ligger andelen unga (15-24 år) av befolkningen som varken jobbar eller stu-
derar högt. Den andelen redovisades 2013 till 13,3 procent. 

Den danska ekonomin vänder uppåt 
Den danska ekonomin har genomgått flera år av svag aktivitet, vilket satt tydliga spår på 
arbetsmarknaden. Många jobb har förlorats och sysselsättningsgraden var 5,4 procenten-
heter lägre 2013 än 2008. Även arbetskraftsdeltagandet har minskat, vilket förklarar var-
för arbetslösheten började minska sommaren 2012. I april 2014 redovisades arbetslöshet-
en till 6,5 procent i säsongrensade tal vilket kan jämföras med 7,0 procent i april 2013. 
BNP ökade med 0,9 procent mellan fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014. Detta 
talar för att den danska ekonomin går in i en tydlig återhämtningsperiod. 

Den tendensbaserade statistiken indikerar en tillväxt högre än det historiska genomsnit-
tet och EU-kommissionens barometerindikator har legat över trend under de senaste nio 
månaderna16. Konsumentförtroendet har ökat och det finns en del som talar för stigande 
bostadspriser. Till detta kan läggas att sysselsättningsnedgången i det närmaste upphört 

                                                             
15 SEB, Nordic Outlook, maj 2014. 
16 Det senaste värdet är från april 2014. 
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och att en ökning nu står för dörren. Detta pekar mot en starkare privat konsumtion trots 
att hushållens skuldsättning är mycket hög. Bytesbalansen uppvisar stora överskott vilket 
illustrerar att den danska exportsektorn har god konkurrenskraft, och detta förhållande 
gynnar dansk ekonomi när den globala tillväxten stärks under kommande år. Vi bedömer 
att den danska ekonomin växer med cirka 2 procent 2014 och med lite mer 2015. 

Norsk ekonomi vänder uppåt efter en tillfällig svacka 2013 
Den kraftiga norska sysselsättningsökningen 2011 och 2012 för åldrarna 15-74 år brom-
sade in kraftigt under 2013, en utveckling som fortsatt under första kvartalet 2014. Ar-
betskraftsdeltagandet förblev dessutom oförändrat mellan 2012 och 2013 och uppgick till 
78,2 procent för åldrarna 15-64 år, vilket kan jämföras med 81,1 procent i Sverige. Arbets-
lösheten ökade under slutet av 2012 men har därefter legat på en i det närmaste oföränd-
rad nivå, och tenderade att minska i mars. Den bokfördes till 3,3 procent i mars 2014, 
vilket var 0,4 procentenheter lägre än under motsvarande månad året innan. Ungdoms-
arbetslösheten har minskat något och uppgick till låga 7,8 procent i mars 2014. Den något 
svagare utvecklingen på arbetsmarknaden har korresponderat med en avmattning av 
BNP-tillväxten. Dock svarade ett fall av oljeexporten för en stor del av BNP-
inbromsningen. BNP ökade sammantaget med blygsamma 0,6 procent 2013, medan fast-
landsekonomin växte med 2 procent vilket dock var 1,4 procentenheter lägre än 2012. 
Den utvecklingen fortsatte under första kvartalet 2014 då BNP för fastlandsekonomin 
ökade med 2 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt. Hela ekonomin växte med 
1,3 procent. 

Utsikterna för de kommande åren är blandade. Investeringarna i oljesektorn bedöms 
komma att dämpas kraftigt 2014 och därtill kommer att bostadsinvesteringarna blir 
svaga. Däremot finns mycket som talar för en stark privat konsumtion under de närmaste 
åren och att ekonomin får draghjälp av en förstärkt export. Hushållens reala disponibla 
inkomster fortsätter att utvecklas väl. Hittills har dock ökningen – och lite till – gått till 
ökat sparande, men mycket talar för att hushållen väljer att spendera mer på konsumtion 
under 2014 och 2015. Prisnedgången på bostadsmarknaden har upphört och under se-
nare tid har det skett en prisuppgång. Mycket tyder på små förändringar av bostadspri-
serna under det kommande året, vilket är positivt för hushållens konsumtionsbeteende. 
Vi räknar med att BNP ökar med cirka 2 procent 2014 och med lite mer 2015.  

BNP minskar i Finland även 2014 
Den finska ekonomin har drabbats hårt av olika händelser och utsikterna för de kom-
mande åren är förhållandevis dystra. BNP har fallit två år i rad, med 1 procent 2012 och 
med 1,4 procent 2013. Nedgången fortsatte under första kvartalet 2014, då BNP minskade 
med 1,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013 (säsongrensat och uppräknat till års-
takt). Problemen inom skogsindustrin och telekomsektorn har försämrat tillväxtförut-
sättningarna. Nu kan vi lägga till att den finska ekonomin drabbas av att den ryska går på 
tomgång, eftersom cirka 10 procent av landets export går dit. Exporten hämmas också av 
att euron är stark i förhållande till finska makroekonomiska förutsättningar. Samtidigt är 
hushållen pressade av en svag arbetsmarknad och en åtstramande finanspolitik. 

Arbetsmarknaden har försämrats tydligt. Sysselsättningen minskade mellan 2012 och 
2013 med 27 000 personer, och sysselsättningsgraden försvagades med 2,2 procenten-
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heter (räknat på aktiv befolkning, 15-64 år). Ett annat problem är att den aktiva befolk-
ningen minskat flera år i följd. Sysselsättningsnedgången har dock visat tecken på in-
bromsning under inledningen av innevarande år. Arbetslösheten har klättrat uppåt från 
7,6 procent i maj 2012 till 8,5 procent i april 2014. Det är en utveckling som bedöms fort-
sätta under återstoden av 2014 och en bra bit in på 2015. Med tanke på att finanspolitiken 
förblir kärv under innevarande år talar mycket för att den privata konsumtionen fortsät-
ter att utvecklas svagt och därtill förblir investeringskonjunkturen svag. En viss svag för-
bättring av exporten är trolig, och förbättringen bedöms komma att bli tydligare 2015. 
Förstärkningen blir dock inte tillräcklig för att undvika att landet fortsätter att tappa 
marknadsandelar på världsmarknaden. Sammantaget bedöms BNP komma att minska 
med 0,4 procent 2014, men öka med 0,9 procent 2015. 

 

Fördjupningsruta 
Är arbetslösheten ett bra mått? 

Arbetslösheten nästan lika hög i Finland och Sverige 2013 
När arbetsmarknadsläget jämförs mellan länder och län används ofta arbetslöshetsnivån 
för rangordningen. Detta kan emellertid ge en skev bild av verkligheten då arbetslösheten 
kortsiktigt även påverkas av utbudet av arbetskraft, vilket i sin tur beror på bland annat 
befolkningens storlek, arbetsmarknadsläget och hur pass utbudsstimulerande den eko-
nomiska politiken är. Vidare påverkas arbetslösheten av utbildningssystemet, vad beträf-
far lärlingsutbildning kontra traditionell gymnasieutbildning. Givetvis är också efterfrå-
gan på varor och tjänster av stor betydelse för både nivån och utvecklingen av arbetslös-
heten. I denna fördjupningsruta koncentreras analysen till att jämföra arbetsmarknader-
na i Sverige, Danmark och Finland. Den svenska arbetslösheten bokfördes till 8 procent 
2013, vilket var nästan samma nivå som i Finland (8,2 procent).17 Den danska arbetslös-
heten redovisades till 7 procent. Dessa tal kan jämföras med 10,8 procent i hela EU-
området och med 12 procent i euroområdet. En slutsats som många drar av beskrivningen 
ovan är att Danmark har en betydligt starkare arbetsmarknad än både Sverige och Fin-
land. 

Liten andel långtidsarbetslösa i Norden 
För en djupare analys av arbetsmarknaden är det viktigt att studera sammansättningen av 
arbetslösheten. I nästan alla länder är långtidsarbetslösheten ett ökande problem och det 
finns en tydlig utveckling mot en högre strukturell arbetslöshet. Andelen långtidsarbets-
lösa (arbetslösa mer än 1 år) av de arbetslösa är dock förhållandevis liten i de nordiska 
länderna jämfört med många andra EU-länder.18 Särskilt låg är den i Sverige. Relateras 
antalet långtidsarbetslösa till den aktiva befolkningen (15-64 år) var den andelen 2013 i 
Sverige 1,5 procent jämfört med 1,7 procent i Finland och till 1,8 procent i Danmark. Detta 
kan jämföras med 5,2 procent för hela EU-området och 6 procent för euroländerna. 

                                                             
17 Enligt Eurostat. 
18 Island ingår inte i denna analys. 
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Stark sysselsättningstillväxt i Sverige 
Tillförs andra indikatorer såsom sysselsättning till jämförelsen framkommer att antalet 
sysselsatta minskat i Danmark varje år under perioden 2009 till 2013.19 Antalet syssel-
satta i åldrarna 15-74 år var 165 000 färre 2013 än 2008, motsvarande en sysselsättning-
snedgång på 5,8 procent. Den finska sysselsättningen har också minskat, men under åren 
2011 och 2012 skedde en viss ökning. Under 2013 var det 74 000 färre sysselsatta än 
2008, vilket motsvarade en nedgång på 2,9 procent. Den svenska sysselsättningen har 
däremot ökat varje år från 2010 till 2013, dock efter en kraftig minskning under 2009. 
Sammantaget var det 111 000 fler sysselsatta 2013 än 2008, vilket motsvarar en ökning 
på 2,4 procent. I EU och i euroområdet låg antalet sysselsatta 2,6 procent respektive 3,5 
procent lägre 2013 än 2008. Denna indikator ger sålunda vid handen att den svenska 
arbetsmarknaden klarat sig bra i kölvattnet av den ekonomiska krisen. Det är också få 
länder som hade fler sysselsatta 2013 än 2008. Några exempel utöver Sverige är Norge, 
Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Österrike.  

Arbetskraften minskar i Danmark och Finland 
Det finns ett tydligt samband mellan antalet sysselsatta och befolkningens förändring. 
Den aktiva befolkningen (15-64 år) minskar i många länder i Europa. Finlands befolkning 
i åldrarna 15-64 är i minskande medan den danska och svenska har uppvisat små föränd-
ringar under de senaste åren. Däremot har arbetskraften minskat påtagligt i Danmark. 
Den danska arbetskraften i åldrarna 15-64 år minskade med 84 000 personer mellan 
2008 och 2013, och detta är en av flera förklaringar till att den danska arbetslösheten 
minskat. Även den finska arbetskraften minskar. Antalet i arbetskraften var 47 000 färre 
2013 än 2008. Den svenska arbetskraften har å andra sidan ökat i hög takt. Mellan 2012 
och 2013 ökade arbetskraften med 54 000 personer och jämfört med 2008 uppgick ök-
ningen till 166 000 personer. Den snabba tillväxten av arbetskraften är en av flera fak-
torer som förklarar varför den svenska arbetslösheten legat på en i det närmaste oföränd-
rad hög nivå trots en ökad sysselsättning. 

Det relativa arbetskraftstalet20 är också en viktig indikator, och det redovisades till 81,1 
procent av befolkningen 15-64 år i Sverige 2013. Motsvarande tal uppgick i Finland till 
75,2 procent och i Danmark till 78,1 procent. Det relativa arbetskraftstalet har också 
minskat påtagligt i Danmark under perioden 2009 till 2013, medan nedgången är mindre 
i Finland. Där sjönk arbetskraftsdeltagandet tydligt under åren 2009 och 2010, för att 
därefter öka. Mellan 2012 och 2013 upphörde dock tillväxten i arbetskraftsdeltagandet. 
Sverige har haft en god tillväxt av det relativa arbetskraftstalet under åren 2009 till 2013. 

                                                             
19 Förändringen mellan 2012 och 2013 var marginell och inte signifikant. 
20 Antalet sysselsatta plus antalet arbetslösa relaterat till befolkningen. 
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Minskad sysselsättningsgrad i Danmark och Finland 
Sysselsättningsgraden21 är dock den bästa indikatorn för att kartlägga läget på arbets-
marknaden, eftersom den redovisar hur stor andel av befolkningen som jobbar. Syssel-
sättningsgraden i åldrarna 15-64 år har minskat påtagligt i Danmark under åren 2009 till 
2013 medan den minskade i Finland 2013. I Sverige har sysselsättningsgraden ökat tyd-
ligt under åren 2011 till 2013. I EU har sysselsättningsgraden legat på en oförändrad nivå 
under de tre senaste åren medan den minskade tydligt i eurozonen under åren 2012 och 
2013. 

 

                                                             
21 Antalet sysselsatta relaterat till befolkningen. 
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Under 2013 uppgick sysselsättningsgraden till 74,4 procent i Sverige jämfört med 72,5 
procent i Danmark och 68,9 procent i Finland. Jämfört med 2008 har sysselsättningsgra-
den minskat med 5,4 procentenheter i Danmark och med 2,2 procentenheter i Finland 
medan den ökat marginellt i Sverige. När det gäller EU och euroländerna har den minskat 
med 1,6 procentenheter respektive 2,4 procentenheter. 

Slutsats: använd flera indikatorer 

Genom att några fler indikatorer än arbetslösheten tillförs framgår med tydlighet att den 
svenska arbetsmarknaden är förhållandevis stark jämfört med Danmark och Finland. Att 
bara studera arbetslösheten för att mäta läget på arbetsmarknaden är inte tillräckligt. Det 
är tvärt om helt nödvändigt att tillföra fler indikatorer och sedan väga samman resultaten 
för att få en rättvisande bild. 
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Finansiella marknader 
Medan den amerikanska centralbanken signalerar att tiden för nuvarande låga 
räntor och stimulanser börjar närma sig slutet är beskeden från ECB de motsatta. 
Även Riksbanken väntas sänka sin styrränta för att på så sätt parera den oväntat 
låga inflationstakten. Riksbanken fortsätter dock att uppmärksamma riskerna med 
hushållens skuldsättning. I det korta perspektivet talar mycket för att den svenska 
kronan kommer att försvagas ytterligare något. I takt med att tillväxten i den 
svenska ekonomin tar mer fart väntar vi oss dock en gradvis starkare krona – i 
synnerhet mot euron. 

Den amerikanska centralbanken fortsätter att lätta på gasen 
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) konstaterar att aktiviteten i den 
inhemska ekonomin åter utvecklas i önskad riktning, detta efter vinterns påtagliga in-
bromsning. Även om arbetslösheten fortsätter att minska markerar dock Fed att arbets-
marknaden – i ett bredare perspektiv – alltjämt brottas med flera problem. Banken be-
dömer emellertid att den ekonomiska aktiviteten gradvis kommer att fortsätta förstärkas. 
Detsamma gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. Man noterar även att de långsiktiga 
inflationsförväntningarna fortfarande är stabila och i linje med bankens mål. 

I samband med sitt räntebesked i april beslöt banken att behålla styrräntan på den nuva-
rande nivån.22 Däremot fortsätter Fed nedtrappningen av sina omfattande obligationsköp 
– en aktivitet man genomför med avsikt att pressa ned de längre marknadsräntorna för 
att på så sätt stimulera till ökad ekonomisk aktivitet och fortsatt återhämtning. Banken 
inledde den successiva nedtrappningen av dessa köp under vintern. Också vid mötet i 
april var banken dock mycket tydlig med att takten i minskningarna – och därmed graden 
av förändringen av stimulanserna – inte är förutbestämd. Tvärtom markerar Fed att man 
kommer att fortsätta att löpande och mycket noga utvärdera behovet av stimulanser. 
Banken anger samtidigt att styrräntan sannolikt kommer att behållas på nuvarande 
mycket låga nivå också under en längre tid efter att obligationsköpen avslutats. Detta 
gäller under förutsättning att både den aktuella inflationstakten och förväntningarna om 
kommande prisutveckling fortsätter att vara stabila och i linje med bankens målnivå. 

Även om den ekonomiska aktiviteten bromsade in tydligt under vintermånaderna är vår 
bedömning att den amerikanska ekonomin kommer att växa i god takt både under fort-
sättningen av 2014 och under 2015. Allt talar därför för att Fed kommer att fortsätta att 
minska sina inköp av obligationer i åtminstone nuvarande takt. Om något talar styrkan i 
den arbetsmarknadsstatistisk som presenterats efter bankens senaste räntebeslut för en 
något snabbare avveckling av obligationsköpen. Detsamma gäller också den statistik över 
inflationstakten som publicerats sedan Fed:s möte i april. Vi utesluter därmed inte att den 
amerikanska centralbanken kommer att lätta på gasen i något snabbare takt än vad man 
kommunicerat tidigare. I ett första skede handlar detta om att obligationsköpen kommer 
att avvecklas under en något kortare tidsram än vad som indikeras av nuvarande takt. I 
protokollet från aprilmötet framgår även att banken diskuterade en snabbare avveckling. 
Vi tolkar detta som en strategi för att ge ökad vägledning om inriktningen på kommande 

                                                             
22 Fed anger intervallet 0-0,25 procent som sin nuvarande styrränta, en nivå som varit oförändrad sedan slutet 
på 2008. 
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beslut. Detta är en taktik som allt fler centralbanker runt om i världen börjat tillämpa – så 
även den svenska Riksbanken. 

Den första höjningen från dagens mycket låga styrränta väntas emellertid först under 
inledningen av 2015. I detta sammanhang är det dock viktigt att understryka att den ame-
rikanska penningpolitiken alltjämt kommer att verka stimulerande under relativt lång tid 
framöver, både genom en fortsatt låg styrränta under vår prognosperiod och – inte minst 
– genom fortsatt mycket stora innehav av obligationer. 

 

ECB sänkte som väntat 
Medan den amerikanska centralbanken redan inlett nedtrappningen av sina stimulanser 
fortsätter behovet av stöd att vara stort i euroområdet. Vid sitt möte tidigare i juni i år 
konstaterade således den europeiska centralbanken (ECB) att inflationen fortsätter att 
understiga bankens mål och att allt talar för en fortsatt låg inflationstakt också bortom vår 
prognoshorisont.23 Även om det syns positiva tecken också i euroområdet är utvecklingen 
av den ekonomiska aktiviteten alltjämt mycket svag. Banken sänkte därför styrräntan till 
den rekordlåga nivån 0,15 procent vid sitt möte – ett besked helt i linje med marknadens 
förväntningar. Den svaga tillväxttakten tillsammans med den låga och dessutom fallande 
inflationen gör det möjligt för ECB att bedriva en mycket tydligt expansiv penningpolitik 
– med både låg ränta och ett flertal kompletterande insatser – under mycket lång tid. 

Även om den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden tycks ha brutits är arbetslöshet-
en fortsatt mycket hög i euroområdet. Dessutom återfinns alltjämt gott om ledig kapacitet 
i området. Under våren har banken därför öppet deklarerat att man är beredd att bli än 
mer aktiv i sina stimulanser. Detta helt i linje med bankens hållning att fortsätta stötta 
återhämtningen. ECB fortsätter även att betona vikten av ytterligare strukturella reformer 
hos euroområdets medlemmar – inte minst på arbetsmarknadsområdet. Detsamma gäl-
ler behoven att sanera medlemsländernas offentliga finanser. 

                                                             
23 ECB:s målsättning är att nå en inflation under men nära 2,0 procent. 
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Även om ECB uttrycker förhoppningar om fortsatt tillväxt inom euroområdet framgent, 
kommer utvecklingen att bli mycket långsam. Dessutom kommer arbetslösheten att fort-
sätta plåga mycket stora delar av området långt bortom vår prognosperiod. Att inflations-
takten i en sådan miljö inte innebär något hot är ingen överraskning. Allt talar således för 
fortsatta och mycket långvariga stimulanser från ECB. Vi räknar därför med att banken 
behåller sin viktigaste styrränta på dagens mycket låga nivå under både 2014 och 2015. 

Ökad press på Riksbanken 
Precis som väntat sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till den nuva-
rande nivån på 0,75 procent vid sitt möte i december 2013. Även om banken sedan dess 
inte ändrat sin styrränta har man under våren emellertid successivt justerat sin egen pro-
gnos för kommande ränteutveckling. Även om huvudantagandet i Riksbankens prognos 
från april i år – vilket är bankens senast publicerade räntebana – är en oförändrad ränta 
till våren 2015, indikeras en viss sannolikhet för en sänkning redan sommaren 2014. På 
marknaden finns dock förväntningar om en delvis annan utveckling av Riksbankens styr-
ränta och för närvarande har marknaden redan prisat in en sänkning i sommar. Därefter 
indikerar marknadens prissättning en oförändrad ränta till och med sommaren 2015. 
Först under tredje kvartalet nästa år pekar prissättningen på den första i en serie av grad-
visa höjningar av styrräntan. 

Under våren har debatten om Riksbankens och penningpolitikens roll fortsatt att vara 
intensiv. Samtidigt som Riksbanken fortsätter att oroas av hushållens skuldsättning har 
inflationen visat sig vara oväntat svag. Att rollfördelningen avseende ansvaret att hantera 
hushållens skuldsättning har klarnat ger Riksbanken ökade möjligheter att fokusera tyd-
ligare på sitt huvuduppdrag – en låg och stabil inflation. Riksbanken har dock valt att 
behålla en relativt bred ansats i sina penningpolitiska analyser. Banken fortsätter således 
att betona riskerna förknippade med hushållens skulder. Å andra sidan återspeglas den 
senaste tidens oväntat svaga inflationsutveckling även i Riksbankens egna inflationspro-
gnoser. Först mot slutet av 2015 väntar sig banken att KPIF-inflationen närmar sig 2,0 
procent. Inte heller marknadens inflationsförväntningar (enligt Prospera) innebär någon 
utmaning för prisstabiliteten. 

Ytterligare skäl för en sänkt styrränta finns på arbetsmarknaden. Riksbanken bedömer att 
resursutnyttjandet fortfarande är lägre än normalt. I detta ligger bland annat att arbets-
lösheten ännu inte visat tecken på att börja falla. I ett internationellt perspektiv innebär 
även ECB:s räntesänkning en ökad skillnad mellan reporäntan och styrräntan i euroom-
rådet. Med en större skillnad mellan inhemska och internationella räntor följer en star-
kare krona, vilket i sin tur dels hämmar de svenska exportföretagens möjligheter dels 
pressar inflationen ytterligare nedåt. 

Vår samlade bedömning är att Riksbanken sänker styrräntan med ytterligare 0,25 pro-
centenheter i juli 2014. Räntan når då den mycket låga nivån 0,5 procent. Vårt huvudan-
tagande är att nästa förändring av styrräntan sedan blir en höjning. Tidpunkten för den 
ligger under andra halvåret 2015. De tyngsta skälen bakom vår bedömning är den fortsatt 
mycket låga prisökningstakten och de låga inflationsförväntningarna, det vill säga det 
mått Riksbanken huvudsakligen ska beakta i sina penningpolitiska beslut. En andra 
sänkning av styrräntan under 2014 är dock inte utesluten, i så fall till 0,25 procent. Ett 
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sådant scenario kommer att utlösas om inflationen överraskar med svaga utfall under 
resten av andra kvartalet och under tredje kvartalet i år. 

Ökad tillväxt ger högre långa obligationsräntor 
Sedan årsskiftet 2013-2014 har de 10-åriga svenska statsobligationsräntorna sjunkit rela-
tivt kraftigt. Den senaste tidens utveckling följer på en temporär uppgång under slutet på 
2013. Rörelsen för de svenska obligationsräntorna sammanfaller i hög utsträckning med 
utvecklingen för de tyska långräntorna samt, i viss mån, även för de amerikanska. Även 
eurosamarbetets sydliga medlemsländer noterar fallande obligationsräntor sedan årsskif-
tet. Att de långa obligationsräntorna fallit på bred front under 2014 avspeglar dels ett 
fortsatt lågt globalt kostnadstryck dels flera tydliga bakslag i den ekonomiska aktiviteten 
under inledningen av 2014. I det korta perspektivet talar mycket för ytterligare något 
fallande långa svenska räntor. I takt med att tillväxten tar mer fart under andra halvåret 
2014 och under 2015 väntar vi oss sedan successivt stigande långa svenska räntor. 

Kronan stärks mot euron 
Sedan årsskiftet har kronan försvagats ytterligare något. Därmed har den utveckling som 
inleddes redan under våren 2013 fortsatt. I handelsvägda termer befinner sig kronan för 
närvarande därmed på samma nivå som under sommaren 2012. Under den senaste tiden 
har kronan fortsatt att försvagas mot det brittiska pundet, men även i viss mån mot 
euron. Däremot är relationen jämfört med den amerikanska dollarn betydligt mer stabil. I 
ett längre perspektiv framstår dock dagens kronkurs fortfarande som stark. 

 

I takt med att den amerikanska tillväxten tar mer fart och att Fed fortsätter att trappa ned 
sina stimulanser bedömer vi att kronan kommer att försvagas mot den amerikanska dol-
larn. På längre sikt talar däremot allt för en starkare krona relativt euron. I dessa anta-
ganden har vi även vägt in effekterna av den sänkning av reporäntan som vi väntar oss. 
Det bör dock poängteras att kronkursen kortsiktigt kan komma att avvika från dessa an-
taganden.  
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Svensk ekonomi 
Den svenska ekonomin fortsätter att förstärkas under de närmaste åren, men tak-
ten bedöms bli något långsammare än vad vi bedömde hösten 2013. Detta styrks av 
svaren i Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning av 10 000 arbetsställen 
inom det privata näringslivet och av Konjunkturinstitutets barometerundersök-
ningar. BNP beräknas öka med 2,5 procent 2014 – vilket är något under koncensus 
bland prognosmakare – och med 3,1 procent 2015. Detta kan jämföras med 1,6 pro-
cent 2013. Den inhemska efterfrågan håller i taktpinnen under framför allt 2014 
men också till stor del under 2015. Det som talar för en stark privat konsumtion 
framöver är en fortsatt god inkomstutveckling för hushållen, stigande förmögenhet 
och ett stort sparande. 

En förstärkning av investeringskonjunkturen förutses för 2014, och där har utveckl-
ingen varit klart starkare än väntat. Det är bostadsinvesteringarna som driver upp 
de fasta bruttoinvesteringarna 2014, men också de offentliga investeringarna och 
delar av privat tjänstesektor bidrar till ökningen. Investeringarna bedöms förstär-
kas än mer 2015, och då bidrar industriinvesteringarna alltmer till ökningen. Den 
offentliga konsumtionen växer däremot i lugnare tempo 2014 och 2015 jämfört med 
2013. Exporten förstärks 2014, men tillväxten bedöms bli snabbare under 2015. 
Importen ökar i snabbare takt än exporten, framför allt under 2014. Förbättringen 
i svensk ekonomi 2014 och 2015 leder till att det blir en fortsatt ökad efterfrågan på 
arbetskraft. 

Bedömningarna för svensk ekonomi och arbetsmarknad 2014 och 2015 bygger på föl-

jande antaganden: 

1. Att den globala ekonomin växer med 3,5 procent 2014 och med 3,9 procent 2015. 

2. Att Ukrainakrisen får marginell inverkan på världsekonomin. 

3. Att återhämtningen i euroområdet fortsätter. 

4. Att en deflationistisk miljö undviks. 

5. Att kronan kortsiktigt deprecieras mot euron, men att en appreciering sker därefter. 

6. Att kronan deprecieras mot dollarn under prognosperioden. 

7. Att löneökningarna uppgår till 2,8 procent 2014 och till 2,9 procent 2015. 

8. Att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter. 

9. Att prisförändringarna på hus och lägenheter blir små. 

Företag och hushåll är avvaktande 
Tillväxten i den svenska ekonomin tog fart rejält under slutet av fjolåret beroende på flera 
tillfälliga faktorer såsom lageruppbyggnad och ökade inköp till försvaret. Den svaga BNP-
siffran för första kvartalet var därmed väntad då allt talade för en rekyl nedåt från fjärde 
kvartalet 2013. Mellan fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014 minskade BNP med 
0,3 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt. Den tendensbaserade statistiken 
indikerar att återhämtningen fortsätter i långsam takt under andra kvartalet 2014. Fram-
tidstron har dämpats för såväl företag som hushåll under inledningen av året. Det finns 
här sannolikt en koppling till krisen i Ukraina. Arbetsförmedlingens intervjuundersök-
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ning av 10 000 arbetsställen i det privata näringslivet och samtliga kommuner och lands-
ting, från mitten av mars till mitten av april, ger resultatet att återhämtningen går ganska 
trögt, dels för det närmaste halvåret dels också för halvåret därpå. Företagen är alltså 
något mer försiktiga i sin framtidsförväntning denna gång jämfört med undersökningen 
hösten 2013. De räknar dock med en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster, och be-
dömningen ligger något över det historiska genomsnittet.24 De är mer försiktiga för det 
kommande halvåret än för halvåret därpå. Inköpschefsindex för såväl industrin som pri-
vata tjänster visar emellertid på en mer tydlig förstärkning. Båda dessa index ligger klart 
över 50, vilket innebär att de signalerar om en god tillväxt. 

 

Den ekonomiska utveckling som vi bedömde i december 2013 står dock i huvudsak fast. 
Det är den inhemska efterfrågan som kommer att driva upp tillväxttakten under det 
närmaste året. Bakgrunden är en fortsatt god inkomstutveckling för hushållen samtidigt 
som den goda förmögenhetsutvecklingen fortsätter. Dessutom blir finanspolitiken fortsatt 
expansiv under 2014, men den blir stramare 2015. Hittills har hushållen varit sparsamma 
och vi räknar med att denna försiktighet består ett tag till, men under 2015 bedömer vi att 
de lättar på plånboken. Investeringskonjunkturen har överraskat på uppsidan bland an-
nat genom en påtaglig förstärkning av bostadsinvesteringarna. Under 2015 talar också 
mycket för en bredare och starkare uppgång då investeringarna i maskiner och inventa-
rier bedöms öka markant. Den återhämtning som sker av den globala ekonomin påverkar 
den svenska exporten positivt. Förstärkningen blir dock förhållandevis svag 2014, men 
under 2015 finns förutsättningar för en mer tydlig exporttillväxt. Importen ökar i snabb 
takt både 2014 och 2015, vilket betyder att nettoexporten ger ett negativt bidrag till BNP-
tillväxten 2014. För 2015 bedöms dock ett litet positivt bidrag till tillväxten från nettoex-
porten. 

                                                             
24 Läs mer om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator i bilaga 1. 
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Något svagare framtidstro hos arbetsställena 
I Arbetsförmedlingens intervjuer med privata arbetsställen andas arbetsgivarna en försik-
tig optimism för det närmaste året. Detta kan avläsas dels i frågan om efterfrågan på va-
ror och tjänster under det närmaste halvåret och halvåret därpå, dels i frågan om antalet 
anställda ett och två år framåt i tiden. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator (se bild 
ovan) ligger över det historiska genomsnittet och signalerar en fortsatt ökad efterfrågan 
på varor och tjänster. Dock antyder indikatorn att tempot i förbättringen är något svagare 
än vad arbetsställena bedömde hösten 2013. 

Konjunkturinstitutets barometerindikator förstärktes markant under slutet av föregående 
år och nådde en topp i januari 2014. Därefter har den försvagats påtagligt och i maj låg 
värdet tydligt under det historiska genomsnittet. Det var framför allt en kraftig försvag-
ning inom industrin som låg bakom det svaga majvärdet, men också en viss dämpning 
inom den privata tjänstesektorn. Däremot steg konfidensindikatorn för handel, bygg och 
hushåll. Försvagningen inom industrin härrör dock från en del faktorer som inte är direkt 
negativa för den makroekonomiska utvecklingen framöver, bland annat negativa lager-
omdömen från industrin. Trots allt signalerar barometerindikatorn att återhämtningen i 
den svenska ekonomin fortsätter att gå långsamt under den närmaste framtiden. 

 

BNP ökar med 3,1 procent 2015 
BNP ökade med 1,6 procent 2013, och detta berodde främst på en mycket stark tillväxt 
under fjärde kvartalet. Det var några tillfälliga faktorer som låg bakom detta såsom en 
stor lageruppbyggnad och inköp till försvaret. Den svaga utvecklingen av BNP under 
första kvartalet 2014 är dels en rekyl från fjärde kvartalet 2014, dels en effekt av att åter-
hämtningen i ekonomin går trögare än väntat. Den tendensbaserade statistiken pekar mot 
en svag BNP-utveckling även under andra kvartalet. Därefter räknar vi med att tillväxt-
tempot ökar undan för undan. BNP beräknas öka med 2,5 procent 2014 och med 3,1 pro-
cent 2015. 
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Arbetade timmar ökar i god takt 2014 och 2015 
Under 2013 bidrog både förändringen av totalt antal arbetade timmar och produktivitets-
utvecklingen till ökningen av BNP. Timökningen var dock blygsam och bidrog med 0,4 
procentenheter till BNP-ökningen på 1,6 procent. Den så kallade BNP-produktiviteten 
bidrog därmed med 1,2 procentenheter. Arbetsproduktiviteten har dock utvecklats svagt 
under lång tid i privat näringsliv, vilket kan kopplas till för små investeringar och att till-
växten i ekonomin alltmer härrör från områden med en svag produktivitetstillväxt. Totala 
antalet arbetade timmar ökade dock i god takt under första kvartalet, 2,3 procent jämfört 
med året innan. Det betyder också att produktiviteten försvagades då BNP ökade med 1,9 
procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Timmarna ökade också snabbare än 
antalet sysselsatta viket betyder att medelarbetstiden i hela ekonomin ökade. 

För åren 2014 och 2015 bedöms både ökningen av de arbetade timmarna och produktivi-
tetstillväxten bidra till att BNP-tillväxten ökar i tempo under dessa år. Totala antalet ar-
betade timmar beräknas öka med 1,3 respektive 1,5 procent under åren 2014 och 2015. 
Det som drar upp timutbudet 2014 är att arbetsgivarna alltid utnyttjar befintliga perso-
nalresurser mera när efterfrågan på varor och tjänster börjar öka. BNP-produktiviteten 
beräknas öka med 1,3 procent 2014 och med 1,4 procent 2015. 

Fördjupad bakgrund till BNP-bedömningen 

Företagen visar en viss tilltro inför framtiden 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att efterfrågan på företagens varor och 
tjänster ökat något under det senaste halvåret25, men nivån låg fortfarande under det 
historiska genomsnittet. Arbetsställena räknade vid föregående intervjutillfälle med en 
tydlig förstärkning av efterfrågan på varor och tjänster under det närmaste halvåret men 
utfallet blev en besvikelse. Det fanns dock skillnader mellan näringsgrenarna. Utfallet 

                                                             
25 September-oktober 2013 till mars-april 2014. 
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blev sämre än förväntat inom industrin och den privata tjänstesektorn medan det blev 
något bättre inom byggverksamheten. Besvikelsen blev ännu större jämfört med vad före-
tagen bedömde våren 2013 om efterfrågan på varor och tjänster 6-12 månader framåt i 
tiden. Besvikelsen var här stor i samtliga undersökta näringsgrenar. 

Företagens framtidstro har mojnat något sedan hösten 2013, vilket framgår av Arbets-
förmedlingens konjunkturindikator. Detta gäller både för industrin och för den privata 
tjänstesektorn medan byggföretagen blivit mer optimistiska. Arbetsförmedlingens under-
sökning uppvisar därmed ungefär samma bild som Konjunkturinstitutets barometerun-
dersökningar, men det är värt att påpeka att den tendensbaserade statistiken från Arbets-
förmedlingen sträcker sig ett år in framtiden medan KI:s avser de tre kommande måna-
derna. Tolkningen av resultatet är att arbetsställena räknar med en fortsatt återhämtning 
av konjunkturen under det kommande året, men att tempot blir långsammare än vad 
arbetsställena bedömde hösten 2013. Det betyder trots allt att det finns en positiv fram-
tidsförväntning hos landets näringsidkare. 

De lediga personalresurserna har förblivit stora 
De förhållandevis stora lediga personalresurserna har sammantaget legat kvar i stort sett 
oförändrade under det senaste året. De har dock minskat inom industrin och inom bygg-
företagen medan de ökat något inom delar av den privata tjänstesektorn. Det finns där-
med fortfarande ett relativt stort utrymme att utöka produktion och försäljning med be-
fintliga personalresurser, vilket innebär en viss motkraft för sysselsättningstillväxten. 

Växande global efterfrågan gynnar exporten 
Tillväxten av världshandeln utvecklades svagt både 2012 och 2013, men IMF räknar med 
en tydlig förbättring 2014 och 2015. För 2014 skattar IMF att världshandeln växer med 
4,3 procent och detta kan jämföras med 3 procent 2013. För 2015 bedöms den komma att 
öka med drygt 5 procent. Den förbättring av omvärldsefterfrågan som förutses under de 
kommande åren gör att exportföretagen kan se fram mot en export som förstärks i allt 
högre takt. Det bör dock betonas att utgångsläget är mycket svagt. Den svenska varuex-
porten innehåller dock en stor andel investeringsvaror och insatsvaror, vilka gynnas rela-
tivt sent vid konjunkturförstärkningar. 

Den svenska varuexporten har ökat två kvartal i följd säsongrensat och jämfört med före-
gående kvartal, enligt Nationalräkenskaperna. Under första kvartalet 2014 ökade expor-
ten till Europa och Asien medan den minskade något till Nordamerika. Vidare har expor-
torderingången till tillverkningsindustrin ökat undan för undan sedan slutet av 201326, 
enligt Konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Fortfarande är dock företagen 
missnöjda med exportorderstockens storlek. En viss uppgång har också skett enligt SCB:s 
statistik över exportorderingångarna under första kvartalet 2014. 

Den svenska exporten är dock mycket beroende av utvecklingen i Europa då nästan 75 
procent av exporten gick dit under första kvartalet 2014, varav cirka 40 procentenheter 
gick till eurozonen. Varuexporten är dock främst koncentrerad till länder i Nordeuropa. 
Tyskland tog emot drygt 10 procent av den svenska exporten av varor, och där har det 
också skett en tydlig ökning. En lika stor andel av den svenska exporten gick till Norge, 

                                                             
26 Perioden november 2013 till maj 2014. 
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men där har det skett en viss minskning. Danmark och Storbritannien tog emot 7,3 re-
spektive 7 procent och Finland 6,8 procent. I övrigt kan nämnas att nästan 6,7 procent av 
varuexporten gick till USA, och den andelen bedöms öka tydligt under prognosperioden. 
Bara 3,6 procent av varuexporten gick till Kina, vilket dock var en ökning jämfört med 
motsvarande period 2013. Här finns också goda möjligheter att öka andelen. Japan tog 
endast emot 1,3 procent av den svenska exporten, och även där finns förbättringsmöjlig-
heter. Det finns mycket som talar för att exportandelarna kan komma att förändras under 
2014 och 2015, med ökningar till Nordamerika och Asien. 

 

Tjänsteexporten växer 
Tjänsteexporten har fått allt större betydelse när det gäller utvecklingen av den samman-
lagda exporten. Den utgjorde 24 procent av exporten år 2000, en andel som ökade till 33 
procent år 2013 och till 34 procent under första kvartalet 2014. Tjänsteexporten växte 
tydligt under 2013, men en viss försvagning skedde under första kvartalet 2014 jämfört 
med fjärde kvartalet 2013 i säsongrensade tal. Varuexporten ökade däremot under både 
fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal, vilket 
indikerar att varuexporten börjat inleda en period av tillväxt. Under återstoden av 2014 
fortsätter varuexporten att växa, om än i en långsam takt till en början, men ökningstak-
ten stiger successivt och det är en utveckling som fortsätter under 2015. Detta är sannolikt 
en utveckling som också gäller för tjänsteexporten, eftersom kopplingen mellan varu- och 
tjänsteexport blivit starkare. Exporten som helhet minskade med 0,4 procent 2013, men 
förutses öka svagt 2014 då tillväxten beräknas till 3,5 procent. Under 2015 beräknas ex-
porten komma att öka med 6,7 procent. 

Importen ökar 
Importen är starkt kopplad till utvecklingen av exporten, lageruppbyggnaden, investe-
ringskonjunkturen och utvecklingen av privat konsumtion, särskilt i fråga om sällan-
köpsvaror. Under 2013 minskar importen av varor och tjänster mer än exporten, eller 0,8 
procent. Från och med andra kvartalet 2013 har dock utvecklingen, i säsongrensade vär-
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den, varit starkare än för exporten. Första kvartalet 2014 ökade importen med 5,2 procent 
jämfört med motsvarande kvartal 2013, och särskilt kraftigt ökade importen av tjänster. 
Det mesta talar för att importen förstärks undan för undan de kommande åren och att 
ökningen blir påtagligt snabbare än exporten under 2014 – vilket är en följd av att den 
privata konsumtionen förstärks, liksom byggkonjunkturen. För 2015 bedöms export- och 
investeringskonjunkturerna komma att förstärkas påtagligt. Det betyder att importen 
fortsätter att stiga i god takt och även under detta år blir ökningen av importen större än 
ökningen av exporten. Under 2014 beräknas importen komma att öka med 4,4 procent 
och under 2015 med 7,2 procent. Bytesbalansen fortsätter emellertid att uppvisa ett tyd-
ligt överskott, vilket betyder att sparandet i landet förblir stort. Den offentliga sektorn 
uppvisar dock en fortsatt underskott, varvid hela sparandet sker i företag och hushåll. 

Återhållsamma löneökningar 
Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är lågt, vilket håller tillbaka löneökningarna. 
Under 2014 och 2015 är det dessutom få kollektivavtal som tecknas, då majoriteten av 
avtalen omförhandlades till treårsavtal redan förra året. Dessa avtal blev också klart lägre 
än de föregående, och är bland de lägsta treårsavtalen på länge. De ger löneökningar på 
drygt 2 procent per år under de kommande tre åren. Avtalen innehöll också andra kost-
nadsökningar vars utformning varierar mellan olika avtalsområden. Sammantaget lan-
dade de avtalsmässiga kostnadsökningarna på i genomsnitt 2,2 procent 2014 och 2,3 pro-
cent 2015. Till detta ska läggas löneökningar som uppkommer lokalt, så kallad löneglid-
ning. Vi står fast vid vårt antagande hösten 2013 att löneökningarna kommer att uppgå 
till 2,8 procent 2014 och till 2,9 procent 2015.27 

Arbetsförmedlingen har också i sin intervjuundersökning ställt frågan om löneökningen 
under det senaste året, det vill säga från våren 2013 till våren 2014. För samtliga arbets-
ställen ökade lönen med 2,7 procent, vilket kan jämföras med 2,9 procent för ett år sedan. 
Vi kan också kontrollera om det föreligger någon skillnad mellan de arbetsställen som 
upplevt brist på arbetskraft och dem som inte gjort det. Arbetsställen som upplevt brist 
redovisade en löneökning motsvarande 3 procent under det senaste året jämfört med 2,7 
procent för arbetsställen som inte mött några rekryteringsproblem28. Det innebär att 
rekryteringsproblemen för närvarande bara har liten påverkan på lönebildningen. Detta 
är också logiskt då bristtalen får betraktas som mycket små i förhållande till sysselsätt-
ningstillväxten under senare år. För prognosperioden bedöms löneglidningen på grund av 
rekryteringsproblem komma att förbli liten. En viss ökning är emellertid trolig, särskilt 
under 2015. Dock kvarstår vår varning att brist på arbetskraft kan komma att bli ett väx-
ande problem åren efter prognoshorisonten. Det sammanhänger med att strukturarbets-
lösheten ökat till en hög nivå, och risken för löneinflation har därmed vuxit. Detta gäller 
åren 2016 och framåt. 

Låg inflation 
Inflationen mätt som KPI har visat på fallande priser under inledningen av 2014, men i 
april blev prisnivån oförändrad. Även den underliggande inflationen, det vill säga KPI 

                                                             
27 Bedömningen avser konjunkturlönestatistiken. 
28 Löneökningen blir här totalt sett något högre och det sammanhänger med att arbetsställen som inte haft 
något rekryteringsbehov inte tagits med i beräkningen. Dessa arbetsställen hade den lägsta löneökningstakten, 
2,6 procent.  
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med fast ränta (KPIF), har växlat ned påtagligt och uppgick i april 2014 till 0,5 procent. 
Inflationsnedgången är bred, och är kopplad till utvecklingen för inhemska varor och 
tjänster. Det betyder att det låga resursutnyttjandet i ekonomin i hög grad bidrar till att 
hålla tillbaka prishöjningar. Nedåttryck från internationella priser på livsmedel och 
energi bidrar också till den låga inflationen. Den obefintliga inflationen bedöms bestå 
under 2014, men en viss ökning är trolig under 2015. Riksbankens antagna räntesänkning 
ger dock ett nedåttryck på boräntorna vilket pressar KPI nedåt. KPI bedöms komma att 
minska med 0,2 procent mellan 2013 och 2014, men under 2015 bedöms inflationen växla 
upp till 0,8 procent. Ökningen av KPIF skattas 2014 till 0,4 procent och 2015 till 1,2 pro-
cent. Avslutningsvis betyder detta att inflationstakten kommer att understiga Riksban-
kens mål på 2 procent under överskådlig tid, men det betyder också att vi bedömer att 
landet inte kommer att drabbas av någon långvarig deflation. Det som kan öka deflations-
risken är om hushåll och företag ställer in sig på en allt lägre prisökningstakt. 

 

Goda inkomster för hushållen 
Förstärkningen av hushållsinkomsterna har legat på en god nivå sedan slutet av 1997, och 
under de senaste åren har ökningarna legat över det historiska genomsnittet. Samtidigt 
som arbetsmarknaden förstärks både 2014 och 2015, räknar vi med årliga löneökningar 
på närmare 3 procent. Samtidigt blir inflationen obetydlig, vilket innebär att hushållens 
reala disponibla inkomster fortsätter att utvecklas starkt. Under de två senaste åren har 
hushållsinkomsterna ökat med 3,5 respektive 2,6 procent, och ökningen 2014 kan skattas 
till 3,0 procent.29 Den allt starkare arbetsmarknaden leder till att det totala antalet arbe-
tade timmar ökar, men samtidigt sker ett visst tryck uppåt på inflationen och löneökning-
en förändras bara svagt. Detta leder till att uppgången av de reala disponibla inkomsterna 
bedöms komma att dämpas till cirka 2 procent 2015. 

Hushållens förmögenhet har förstärkts markant genom stigande priser på bostäder och 
en påtaglig börsuppgång. Vi antar att förmögenheten ökar något under de kommande 

                                                             
29 Avser hushåll och deras icke vinstdrivande organisationer. 
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åren, men det finns en del som talar för att börsen blir fortsatt mycket volatil under det 
närmaste året. Vi bedömer också risken för en nedgång av huspriserna som obefintlig 
under prognoshorisonten och istället talar mycket för fortsatt ökade priser på småhus och 
lägenheter, vilket sammanhänger med brist på bostäder i landet samt fortsatt mycket låga 
bolåneräntor. 

 

Den privata konsumtionen drar upp ekonomin 
Den privata konsumtionen har gett ett förhållandevis stort bidrag till BNP-tillväxten un-
der det senaste året, men trots det har hushållen fortsatt att upprätthålla ett högt spa-
rande. Hushållens förtroendeindikator har emellertid dämpats sedan slutet av föregående 
år, vilket kan ha en koppling till krisen i Ukraina. Indikatorn låg dock strax över det histo-
riska genomsnittet i maj 2014. Det är framför allt hushållens syn på landets ekonomi som 
blivit mer negativ, medan synen på den egna ekonomin fortfarande är positiv. De flesta 
hushåll bedömer också sin egen risk för att bli arbetslös som liten, men en ökad andel av 
hushållen tror att arbetslösheten stiger under det kommande året. Som tidigare nämnts 
får hushållen en god inkomstutveckling. Detta, tillsammans med att de hittills varit spar-
samma, att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen skingras alltmer framöver 
samt att läget på arbetsmarknaden förstärks, talar för en god utveckling av den privata 
konsumtionen. Denna ökade med 2 procent under 2013 och det finns mycket som talar 
för att den sedan stiger undan för undan de kommande åren. Den privata konsumtionen 
beräknas därmed komma att öka med starka 2,6 procent 2014 och med 3 procent 2015. 
Det betyder att hushållen upprätthåller ett högt sparande 2014, men minskar sitt spa-
rande under 2015. Sparkvoten blir dock alltjämt hög. 

Investeringskonjunkturen förstärks 
Investeringskonjunkturen har varit mycket svag under de senaste åren, men nedgången 
bröts under andra kvartalet 2013, och därefter har en förstärkning skett. Mellan fjärde 
kvartalet 2013 och första kvartalet 2014 ökade de fasta bruttoinvesteringarna med goda 
2,1 procent och jämfört med motsvarande kvartal året innan blev ökningen 7,7 procent. 
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Bakom förbättringen låg framför allt ökade investeringar i bostäder. Dessa har ökat i hög 
takt under tre kvartal i följd, jämfört med året innan. Investeringar i transportmedel 
ökade starkt under första kvartalet, men även de offentliga investeringarna och övriga 
investeringar i byggnader och anläggningar gick upp. Sammantaget förstärktes investe-
ringskonjunkturen mer än väntat och det talar för en starkare ökning under 2014 än vad 
vi bedömde i föregående prognos. 

Allt tyder sedan på att investeringskonjunkturen förstärks än mer under 2015, bland an-
nat genom att bostadsinvesteringarna fortsätter att öka. Därtill kommer att industrins 
investeringar börjar öka 2015, detta efter en försvagning 2014. Industriföretagen har re-
viderat ned sina investeringsplaner undan för undan för 2014 i SCB:s investeringsenkät. I 
den senaste (majenkäten) planerade industrin för att minska investeringarna 2014 med 9 
procent. Bakom detta låg stora planerade neddragningar i investeringarna inom gruvin-
dustrin, men även majoriteten av övriga industribranscher planerade för en lägre investe-
ringsvolym. Däremot räknar energibranschen med fortsatt ökade investeringar, detta 
trots att området nådde en rekordnivå under fjolåret. De statliga investeringarna, som till 
största delen består av investeringar i vägar och järnvägar, minskade kraftigt 2013. De 
bedöms emellertid komma att öka tydligt både 2014 och 2015. De kommunala investe-
ringarna ökade något under helåret 2013 och kommunerna har ett stort renoveringsbehov 
av sina byggnader, vilket talar för ökade investeringar både 2014 och 2015. 

Sammantaget finns det alltså en del som talar för att investeringskonjunkturen förstärks 
tydligt 2014, och att tempot ökar än mer 2015. Den förstärkta globala konjunkturen och 
den därmed växande varuexporten leder till att industrins investeringar ökar tydligt 2015. 
Det är också värt att notera att industrins investeringar legat på en förhållandevis låg nivå 
sedan finanskrisen 2008, och behovet att förstärka produktiviteten ökar framöver. De 
fasta bruttoinvesteringarna, som minskade med 1,3 procent 2013, bedöms öka med 5,5 
procent under 2014 respektive 7,7 procent 2015. 

Svag utveckling av offentlig konsumtion 
Den offentliga konsumtionen växte tydligt 2013, med 2 procent. Den statliga konsumtion-
en, som står för en fjärdedel av den offentliga konsumtionen, steg påtagligt – med mycket 
goda 3,6 procent. Under perioden 1993 till 2013 är det bara 2010 som den statliga kon-
sumtionen vuxit ännu mera. Den starka tillväxten föregående år kan härledas till ökade 
utgifter för migration och arbetsmarknadspolitiska insatser samt större leveranser till 
försvaret.30 Trots en god anslagsuppräkning för statliga myndigheter 2014 bedöms den 
statliga konsumtionen bli betydligt lägre 2014 än 2013. Nästa år bedöms anslagsuppräk-
ningen komma att bli lägre än i år. Även den kommunala konsumtionen ökade 2013 i 
högre takt än åren dessförinnan. Den kommunala konsumtionen påverkas i stor ut-
sträckning av den demografiska utvecklingen. Den kommunala ekonomin gynnas av att 
totala antalet arbetade timmar ökar i hygglig takt under 2014 och 2015, vilket driver upp 
skatteunderlaget. Dessutom fortsätter kommunalskatten att höjas under kommande år. 
Dock framgår av Arbetsförmedlingens intervjuer med landets kommuner och landsting 
att de uppvisar en viss försiktighet med att öka kostnaderna. Vi bedömer dock att den 
kommunala konsumtionen ökar i samma takt 2014 som 2013. Sammantaget beräknas 

                                                             
30 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars 2014. 
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den offentliga konsumtionen komma att öka med 1,4 procent 2014 och med 1,2 procent 
2015. 

Försörjningsbalans och inflation, förändring i procent. Prognos för 2014-2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Privat konsumtion 0,0 -0,3 4,0 1,7 1,6 2,0 2,6 3,0 

Offentlig konsumtion 1,0 2,2 2,1 0,8 0,3 2,0 1,6 1,2 

Fasta investeringar 1,4 -15,5 7,2 8,2 3,3 -1,3 5,5 7,7 

Lagerinvesteringar -0,5 -1,6 2,2 0,5 -1,2 0,2 0,0 -0,2 

Export 1,7 -13,8 11,4 6,1 0,7 -0,4 3,5 6,7 

Import 3,5 -14,3 12,0 7,1 -0,6 -0,8 4,5 7,2 

BNP -0,6 -5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,5 3,1 

KPI, inflation, 

årsgenomsnitt 

 

3,4 

 

-0,5 

 

1,2 

 

3,0 

 

0,9 

 

0,0 

 

-0,2 

 

0,8 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 

Omvärlden ger osäkerhet i prognosen… 
Det finns som vanligt en rad osäkerhetsmoment i lagd prognos. Något som kommit upp 
på agendan i många länder är ökad risk för deflation. Vi har emellertid valt att anta att 
varken Sverige, eller för den delen euroområdet, kommer att drabbas av deflation. Det är 
därvid viktigt att följa hushållens och företagens inflationsförväntningar. En låg eller tid-
vis sjunkande prisnivå leder till sänkta inflationsförväntningar, och ju mer som detta 
sprider sig desto mer ökar risken för deflation. Eftersom inflationsförväntningarna är i 
sjunkande är det logiska slutsatsen att deflationsrisken har ökat. En deflationistisk period 
skulle dämpa tillväxten i ekonomin, något som Japan bevittnat under lång tid. Deflation 
kan leda till att ekonomin låses fast i en nedåtgående spiral. Konsumenterna skjuter upp 
sina inköp eftersom de bedömer att produkterna blir billigare framöver. Företagen blir 
alltmer försiktiga att investera och nyanställa eftersom de räknar med att inte få tillräck-
ligt betalt för sina varor och tjänster. Deflation ökar också värdet på skulderna. Samman-
taget skulle detta leda till en svagare ekonomisk utveckling jämfört med denna prognos. 

Ukrainakrisen är en annan osäkerhetsfaktor. Skulle krisen fördjupas och spridas ökar 
risken att den ger tydligare effekter på världsekonomin och därmed på den svenska ut-
vecklingen. Osäkerheten när det gäller euroområdet har minskat men det finns fortfa-
rande en risk för att återhämtningen råkar ut för bakslag, exempelvis om någon bank blir 
insolvent eller att utvecklingen blir sämre än väntat i Frankrike eller Italien. Den mycket 
höga arbetslösheten kan i sig leda till att återhämtningen kommer att gå långsammare än 
vad vi skisserat i denna prognos, genom att den inhemska ekonomin fortsätter att gå på 
tomgång. En sådan utveckling leder till en svagare utveckling också i Sverige. Till detta 
kan läggas extremistiska politiska strömningar, vilket kan leda till politisk turbulens i 
något eller några länder. Banksektorn har gått in på säkrare mark, men risken finns fort-
farande att en kris kan utlösas. 
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Den amerikanska ekonomin har förstärkts, och där är risken för bakslag påtagligt mindre 
än tidigare. Den amerikanska centralbanken måste liksom andra länders centralbanker 
uppvisa en stor fingertoppskänsla för att hitta lämpliga tidpunker när olika stimulanspa-
ket ska fasas ut. Det finns alltid en risk att man missbedömer styrkan i konjunkturåter-
hämtningen. Det finns även riskfaktorer i Kina, dels utvecklingen av bostadspriserna, dels 
de stora ekonomiska skillnaderna inom landet. En störning i Kina skulle snabbt påverka 
världsekonomin. Andra orosmoln är utvecklingen i Mellanöstern, där en djupare kris 
påverkar bland annat oljepriset. 

 

…men få inhemska orosmoln 
De inhemska orosmolnen är emellertid få. Hushållens höga skuldsättning är dock en 
permanent akilleshäl i den svenska ekonomin. Detta gör att hushållen är mycket känsliga 
för räntehöjningar och en sådan påverkar snabbt deras möjligheter att konsumera. Det 
innebär också en ökad sannolikhet för att priserna på småhus och lägenheter sjunker, 
vilket dämpar hushållens konsumtionsvilja ytterligare. En räntehöjning leder till att hus-
hållen måste använda en allt större del av sina disponibelinkomster till att betala räntor 
och därmed krymper utrymmet för privat konsumtion. Det finns också en ökad risk att 
vissa hushåll tvingas sälja sina hus och lägenheter, vilket tillsammans med ökad pessim-
ism hos hushållen kan leda till att priserna på hus och lägenheter sjunker. Räntan förblir 
dock låg under de närmaste åren och därmed är risken för prisfall på bostäder mycket 
liten under prognosperioden, men större för åren 2016 och 2017. Det finns också uppåt-
chanser i lagd prognos. Hushållens stora sparande under senare år tillsammans med en 
fortsatt god inkomstutveckling kan innebära att vi har underskattat utvecklingen av den 
privata konsumtionen. Det är inte osannolikt att denna ökar mer än vi förutsett, vilket 
skulle ge en högre BNP-tillväxt och en starkare sysselsättningsuppgång än vad vi har an-
tagit i denna prognos. Den ekonomiska utvecklingen kan också komma att bli starkare i 
USA än vad som bedömts i denna prognos, vilket skulle leda till en kraftigare återhämt-
ning i den globala ekonomin. 
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Efterfrågan på arbetskraft 
Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas, men i långsammare takt än vi bedömde 
i höstas. Flertalet indikatorer tyder på en stigande efterfrågan och företagens an-
ställningsplaner är expansiva. Arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens intervjuunder-
sökning uppger att antalet anställda fortsätter att öka framöver och inströmningen 
av lediga platser ligger på en hög nivå. Sysselsättningen väntas därför öka i tillta-
gande takt både under återstoden av 2014 och under 2015. Ökningen bedöms till 
41 000 personer 2014 och 54 000 personer 2015. Utrikes födda – framför allt uto-
meuropeiskt födda – står för merparten av sysselsättningsökningen, en utveckling 
som kan hänföras till att den gruppen svarar för hela ökningen av befolkningen i 
aktiva åldrar, 16-64 år. Sysselsättningen väntas dessutom öka mest markant bland 
personer med eftergymnasial utbildning. Det finns i synnerhet en stor potential att 
öka sysselsättningen i gruppen utomeuropiskt födda personer med eftergymnasial 
utbildning. 

Sysselsättningen fortsätter att öka 
Efterfrågan på arbetskraft har under slutet av 2013 och inledningen av 2014 utvecklats 
svagare än vad vi bedömde i föregående prognos. Sysselsättningen har förvisso fortsatt 
öka, men i en svagare takt än väntat. Resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuunder-
sökning visar att företagen räknar med en ökning av antalet anställda under de kom-
mande åren. Också antalet arbetade timmar har ökat under hela 2013 och under inled-
ningen av 2104. Timmarna har under de tre senaste kvartalen utvecklats starkare än 
sysselsättningen, vilket betyder att medelarbetstiden ökat. 

 

Flera indikatorer visar att efterfrågan på arbetskraft ökar. I Konjunkturinstitutets baro-
meterundersökning uppger företagen att antalet anställda har ökat. Samtidigt förväntar 
de sig att antalet anställda ska fortsätta öka framöver. I AKU ökade antalet sysselsatta 
med 31 000 personer första kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal året innan. Även i 
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik har sysselsättningen ökat tydligt. Antalet lediga 
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platser som anmäls till Arbetsförmedlingen fortsätter ligga på en hög nivå. Under peri-
oden januari till april 2014 har 284 000 lediga platser anmälts till Arbetsförmedlingen. 
Det är nästan 11 000 fler jämfört med det förhållandevis höga antalet samma period i fjol. 
Samtidigt har antalet personer som varslats om uppsägning fortsatt minska under 2014. 
Under januari till april varslades 17 000 personer, 6 000 färre än under motsvarande 
period 2013. Även SCB:s statistik över lediga jobb och vakanser visar på en stigande efter-
frågan på arbetskraft. Såväl antalet lediga jobb som antalet vakanser har ökat det senaste 
året. 

 

Resultaten av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att arbetsgivarna planerar 
att öka antalet anställda på såväl ett som två års sikt. Störst blir ökningen inom privata 
näringslivet, men även hos kommunerna och i den statliga verksamheten ökar antalet 
anställda. Detta tyder på att jobbtillväxten fortsätter och dessutom förstärks något under 
prognosperioden. Det finns dock fortfarande relativt stora lediga personalresurser hos 
företagen, vilket är en förklaring till att sysselsättningsutvecklingen under inledningen av 
2014 inte varit starkare. Mycket talar för att tempot i sysselsättningsökningen tilltar 
framöver. Den utvecklingen fortsätter sedan under 2015. 

Fler rekryteringar 
Antalet rekryteringar har ökat, vilket är ett tydligt tecken på att arbetsmarknaden förbätt-
ras. Mellan första kvartalen 2013 och 2014 ökade antalet rekryteringar med 22 000, till 
266 000. Den pågående stora generationsväxlingen ökar behovet av ersättningsrekryte-
ringar, vilket bidrar till att hålla rekryteringarna på en hög nivå. Om nuvarande mönster 
består väntas antalet rekryteringar under 2014 uppgå till drygt 1,3 miljoner. Under 2015 
väntas antalet öka ytterligare. Under första kvartalet 2014 skedde också allt fler rekryte-
ringar från gruppen arbetslösa. Detta är ytterligare en tydlig indikator på att efterfrågan 
på arbetskraft växlat upp. 
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Det är fler kvinnor än män som rekryteras, vilket bland annat beror på att kvinnor oftare 
än män har tillfälliga anställningar och deltidsanställningar. Under första kvartalet 2014 
rekryterades 118 000 män och 148 000 kvinnor. Nästan 70 procent av rekryteringarna 
avsåg tillfälliga anställningar. 

Rekryteringsproblemen ökar 
Trots att efterfrågan på arbetskraft stigit har inte rekryteringsproblemen ökat, vilket är ett 
tecken på att tillgången på arbetskraft har varit god. Andelen företag som upplevt rekryte-
ringsproblem var lika många i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2014 
som våren 2013, nämligen 21 procent. Också i Konjunkturinstitutets undersökningar har 
bristtalen legat på en låg nivå, även om de ökat något under senaste året. Inom vissa om-
råden är dock bristen på arbetskraft stor. Det gäller framför allt delar av kommun- och 
landstingssektorn, men också IT- och teknikyrken. Rekryteringsproblemen bedöms öka 
något under prognosperioden, samtidigt som arbetslösheten är förhållandevis hög. Det 
beror på att många av de arbetslösa inte har de kvalifikationer som arbetsgivarna efter-
frågar. 

Andelen företag med rekryteringsproblem har dock varit på en överraskande låg nivå, 
vilket bland annat beror på att en stor del av sysselsättningstillväxten skett inom de delar 
av tjänstenäringarna där kraven på utbildning och yrkeserfarenhet är relativt låga – till 
exempel inom handel samt hotell och restaurang. När sysselsättningen nu ökar mer mar-
kant även inom områden med högre krav på utbildning och erfarenhet, väntas rekryte-
ringsproblemen också öka. Inom den offentliga tjänstesektorn – där bristen på arbets-
kraft redan i nuläget är mycket utbredd – riskerar bristen på arbetskraft att utgöra ett 
hinder för den framtida sysselsättningsutvecklingen. 
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95 000 fler sysselsatta till 2015 
Under 2013 ökade sysselsättningen, 16-64 år, med 43 000 personer (1,0 procent) jämfört 
med 2012. Under slutet av 2013 och början av 2014 mattades ökningen något. Mellan 
2013 och 2014 bedöms sysselsättningen ändå öka med 41 000 personer (0,9 procent). 
Utvecklingen stärks under 2015, då ökningen beräknas till 54 000 personer (1,2 procent). 
I åldrarna 15-74 år ökade sysselsättningen med 1,0 procent (48 000 personer) under 2013 
jämfört med 2012. Under prognosperioden bedöms en sysselsättningsökning med 53 000 
under 2014 och 68 000 under 2015 i åldrarna 15-74 år, totalt 121 000 personer. 

 

Deltidssysselsättning vanligast bland kvinnor, ungdomar och äldre 
Under första kvartalet 2014 arbetade 78 procent av de sysselsatta heltid (mer än 34 tim-
mar i veckan). Andelen heltidssysselsatta har varit relativt konstant under de senaste 
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åren. Däremot har andelen som arbetar lång deltid (20-34 timmar i veckan) minskat i 
långsam takt. Under första kvartalet 2014 arbetade 16 procent av de sysselsatta lång del-
tid och 5 procent arbetade kort deltid (1-19 timmar i veckan). Kvinnorna utgjorde knappt 
hälften (48 procent) av de sysselsatta, men hela tre fjärdedelar av dem som arbetade lång 
deltid och 62 procent av dem med kort deltid. Kort deltidssysselsättning är vanligast 
bland ungdomar, men är också vanligt bland äldre. Andelen deltidssysselsatta kan 
komma att minska något under prognosperioden då merparten av ökningen sker bland de 
heltidssysselsatta. Denna effekt är vanlig i en konjunkturuppgång, då företagen ofta ökar 
arbetstiden för anställda innan de börjar nyanställa. 

Arbetade timmar ökar både 2014 och 2015 
Antalet arbetade timmar utvecklades svagt under inledningen av 2013. Det samman-
hängde med en ökad frånvaro från arbetet. Därefter har totalt antal arbetade timmar 
uppvisat en tydlig ökning och ökningstakten är nu starkare än sysselsättningstillväxten. 
Det finns mycket som talar för att timutbudet kommer att fortsätta öka framöver. Detta 
beror främst på att övertidsarbetet för heltidssysselsatta ökar och att de som arbetar del-
tid erbjuds att arbeta mera. Det är, som ovan nämnts, en vanlig strategi att företagen mö-
ter en högre efterfrågan med att befintlig personal får arbeta mera innan de rekryterar in 
ny arbetskraft. Till detta kan läggas att det fortfarande finns förhållandevis stora lediga 
personalresurser på arbetsställena. Totalt antal arbetade timmar beräknas komma att öka 
med 1,3 procent 2014 samt med 1,5 procent 2015. 

Antalet fast anställda ökar framför allt under 2015 
Antalet fast anställda ökade svagt under hela 2013 och första kvartalet 2014. Det är istäl-
let de tillfälliga anställningarna som svarat för större delen av jobbtillväxten. Samtidigt 
ökade antalet rekryteringar. Av rekryteringarna under första kvartalet 2014 gällde nära 70 
procent en tillfällig anställning. Framöver väntas antalet tillfälligt anställda fortsätta att 
öka. Dessutom väntas antalet fast anställda öka i tilltagande takt, vilket beror på att allt 
fler går från tillfälliga till fasta jobb samtidigt som färre fast anställda förlorar jobbet. 
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Sysselsättningen bland unga ökar 
Andelen sysselsatta har förstärkts i de flesta åldersgrupper vid en jämförelse mellan första 
kvartalen 2013 och 2014. Bland ungdomar ökar sysselsättningen tydligt, vilket är vanligt i 
ett läge då efterfrågan på arbetskraft ökar. En stor del av sysselsättningsökningen, särskilt 
bland de unga, avser tillfälliga anställningar. Även bland äldre har det skett en påtaglig 
förstärkning och då i synnerhet i åldrarna 60-64 år samt 70-74 år där sysselsättningsgra-
den vuxit successivt under flera års tid. Under prognosperioden bedöms sysselsättningen 
öka för samtliga åldersgrupper, men det är i synnerhet ungdomarna som gynnas av den 
starka arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsgraden är låg för förgymnasialt utbildade 
Utbildningsnivå och sysselsättning uppvisar ett stabilt samband. De som har den kortaste 
utbildningen – det vill säga enbart förgymnasial utbildning – har också lägst andel syssel-
satta av befolkningen, vilket gäller för samtliga åldersgrupper. De med lång högskoleut-
bildning har högst sysselsättningsgrad. Antalet sysselsatta med förgymnasial utbildning 
har minskat successivt, vilket till stor del sammanhänger med att antalet personer med 
den utbildningsbakgrunden i befolkningen minskar stadigt. Också sysselsättningsgraden 
har minskat tydligt under det senaste året, vilket illustrerar att nedgången av arbetstill-
fällen utan några specifika utbildningskrav fortsatt. Sysselsättningsgraden i åldrarna 25-
64 år för personer med förgymnasial utbildning uppgick under årets första kvartal till 61 
procent, vilket kan jämföras med drygt 83 procent för dem med gymnasieutbildning. Det 
finns således en stor potential att öka sysselsättningen bland de korttidsutbildade. Många 
av dessa personer är dock i behov av omfattande kompetenshöjande insatser för att detta 
ska kunna realiseras. 

 

Sysselsättningen för personer med en eftergymnasial utbildning på två år eller mer, har 
ökat trendmässigt under de senaste åren och sysselsättningsgraden uppgick till 89 pro-
cent under årets första kvartal. Sysselsättningen väntas även under prognosperioden 
främst öka för dem med eftergymnasial utbildning, vilket möjliggörs av en fortsatt god 
ökning av arbetskraftsutbudet med den utbildningsbakgrunden. Även sysselsättningen 
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för gymnasieutbildade bedöms öka medan sysselsättningen för enbart förgymnasialt ut-
bildade endast förändras lite. 

För få utomeuropeiskt födda kvinnor i jobb 
Under de senaste åren har både männens och kvinnornas sysselsättning ökat, men ök-
ningen har varit något starkare för kvinnorna. Under första kvartalet 2014 var männens 
sysselsättningsgrad 3,5 procentenheter högre än kvinnornas, vilket var ett något mindre 
gap än kvartalet innan. En viktig förklaring till att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 
män och kvinnor är förhållandevis stor är att utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande i 
arbetslivet är lågt. Befolkningen i åldern 16-64 år har dessutom ökat för utomeuropeiskt 
födda kvinnor under de senaste åren medan den har minskat för inrikes födda kvinnor. 
Mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet 2014 minskade antalet inrikes födda 
kvinnor i befolkningen i åldern 16-64 år med 44 000 personer medan befolkningen ökade 
med drygt 41 000 för utrikes födda kvinnor. Sysselsättningsgraden under första kvartalet 
2014 var för inrikes födda kvinnor 77 procent jämfört med endast 49 procent för uto-
meuropeiskt födda kvinnor – en differens på hela 28 procentenheter. Skillnaden i syssel-
sättningsgrad mellan inrikes födda män och kvinnor uppgick till 2 procentenheter under 
första kvartalet 2014. Detta kan sättas i relation till att skillnaden uppgick till hela 12 pro-
centenheter mellan utomeuropeiskt födda män och kvinnor. 

 

Fler utomeuropeiskt födda i arbete 
Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes födda och utomeuropeiskt födda är mycket stor. 
Sysselsättningsgraden för inrikes födda i åldern 16-64 år uppgick till 78 procent under 
årets första kvartal, vilket kan jämföras med 55 procent för utomeuropeiskt födda. Det 
finns många orsaker till att sysselsättningen är så pass svag hos utomeuropeiskt födda. 
Nedan följer några förklaringar till den lägre sysselsättningsnivån för de utomeuropeiskt 
födda som vi anser vara viktiga. 
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• Många är på väg in på arbetsmarknaden, det vill säga samma orsak som hos ung-
domar. 

• Mycket låg sysselsättningsgrad hos utomeuropeiskt födda kvinnor, cirka 50 pro-
cent. 

• Stor andel med enbart förgymnasial utbildning i befolkningen, 30 procent jäm-
fört med 15 procent för inrikes födda första kvartalet 2014. 

• Avsaknad av nätverk, vilket i forskningen anses ha stor betydelse för att hitta ett 
arbete. 

• Dålig kunskap hos arbetsgivarna om utländska examina. 
• Dålig kunskap hos arbetsgivarna om vilken kompetens utrikes födda har (utöver 

utbildning). 
• Brister i det svenska språket. En orsak som väger tungt enligt arbetsgivarna. 
• Diskriminering, kan exempelvis vara statistisk diskriminering. 

Skillnaden på arbetsmarknaden mellan inrikes födda och utomeuropeiskt födda är myck-
et stor även bland dem med lång eftergymnasial utbildning, vilket gäller både sysselsätt-
ning och arbetslöshet. Under första kvartalet 2014 fanns i befolkningen i åldern 16-64 år 
1,6 miljoner inrikes födda och 205 000 utomeuropeiskt födda med en eftergymnasial 
utbildning på två år eller mer. Av dessa var 89 respektive 70 procent sysselsatta. Skillna-
den är ännu större bland dem med gymnasial utbildning, medan den är mindre för dem 
med enbart förgymnasial utbildning. Detta kan indikera att det förekommer diskrimine-
ring på arbetsmarknaden, men också att okunskapen om utländska examina är stor. 
Dessutom tar det tid att validera vissa utländska examina och vissa utländska utbildning-
ar kan behöva kompletteras för att motsvara kraven på den svenska arbetsmarknaden. 

Under det kommande året bedöms antalet sysselsatta öka snabbare för utrikes födda än 
för inrikes födda, vilket sammanhänger med att tillväxten i befolkningen kommer från 
utrikes födda och att sysselsättningen förutses öka särskilt mycket inom den privata tjäns-
tesektorn. Sysselsättningsgraden fortsätter dock att öka för inrikes födda och den allt 
starkare arbetsmarknad som väntas i denna prognos leder också till en viss ökning av 
sysselsättningsgraden för både europeiskt och utomeuropeiskt födda. Detta gäller främst 
dem som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Den ökning som sker av antalet 
sysselsatta inrikes födda sammanhänger däremot helt med att sysselsättningsgraden ökar 
då den inrikes födda befolkningen i åldern 16-64 år minskar. 

 

Fördjupningsruta 
Sysselsättningsutvecklingen 2013 och 2014 

Sysselsättningsökningen bromsade in i mitten av 2013 
Sysselsättningsutvecklingen har stärkts under de två senaste åren. År 2013 steg syssel-
sättningen med 43 000 som årsgenomsnitt i åldrarna 16-64 år jämfört med år 2012. Mot-
svarande uppgång 2012 var 11 000. Illustrerat i ett förlopp uppvisade sysselsättningen en 
stark ökning de första fem månaderna år 2013. Utvecklingen därefter har varit svagare 
och under vissa månader har sysselsättningen minskat i säsongrensade tal. Nivån försva-
gades i början av andra halvåret 2013 samt mot slutet av året. Den illustrerade utveckl-
ingen i diagrammet nedan har därmed ett omvänt samband med den iakttagna konjunk-
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turutvecklingen under samma tid. Konjunkturutvecklingen visar på en tydlig förstärkning 
under senare delen av 2013, det vill säga under den period då sysselsättningstillväxten 
försvagats. Det omvända inträffade under första delen av året. Detta försvagade samband 
mellan konjunktur och sysselsättning är ovanligt och kräver en fördjupad granskning. 

 

Sysselsättningen bland utrikes födda stagnerade 
Vid en nedbrytning av sysselsättningsdata framkommer att inbromsningen av sysselsätt-
ningsökningen från och med mitten av 2013 sammanfaller med en mycket tydlig stagnat-
ion av sysselsättningen bland utrikes födda (i säsongrensade tal). Om sysselsättningen 
bland utrikes födda hade fortsatt att öka i samma takt som under första halvåret 2013 så 
skulle antalet sysselsatta i denna grupp ha uppgått till 790 000 personer i april i år. Utfal-
let blev istället mindre än 750 000 personer (i säsongrensade tal), det vill säga bara några 
tusen högre än den nivå som sysselsättningsskattningen visade tio månader tidigare. I 
mars 2014 skedde en kraftfull ökning av sysselsättningen men den förbyttes till en 
minskning i april (i säsongrensade tal). Den stagnerande sysselsättningen bland utrikes 
födda under den tio månader långa perioden är en viktig bidragande orsak till inbroms-
ningen av den totala sysselsättningen i landet under andra halvåret 2013 och i början av 
2014. 
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Sysselsättningen bland inrikes födda upphörde att öka 
Det finns ofta inte bara en förklaring till förändringar i arbetsmarknadsdata. Också 
sysselsättningsdata för inrikes födda uppvisar utfall som är värda att skärskåda ytterli-
gare. Det ena är att den ökning som sysselsättningen uppvisat under en stor del av 2013 
vände till en svag minskning från och med oktober/november 2013. Det skedde en nivå-
sänkning från nämnda månader till december, vilken kan skattas till nästan 30 000 per-
soner (i säsongrensade tal). Det finns naturligtvis variationer i sysselsättningsskattning-
arna mellan olika månader vilket är en naturlig följd av den slumpmässighet som normalt 
finns i alla urvalsundersökningar. Men den till synes permanenta nivåsänkning som 
skedde under slutet av år 2013 har inneburit att trendkurvan för inrikes födda har vänt 
svagt nedåt efter en uppgång tidigare under år 2013. 
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En nedbrytning av sysselsättningen på kön för inrikes födda visar på stora variationer 
som gör utvecklingen svårtolkad. Sysselsättningens utveckling för män och kvinnor skiljer 
sig i hög grad mellan olika månader. För kvinnor uppvisade sysselsättningen i huvudsak 
en positiv utveckling om mars 2014 används som slutmånad. Läggs april till i sysselsätt-
ningsserien så viker trendkurvan för sysselsättningen nedåt för kvinnor. Männens syssel-
sättning uppvisar en motsatt bild vid en liknande jämförelse mellan månaderna. Men den 
allenarådande slutsatsen är att sysselsättningen bromsade in för såväl inrikes födda män 
som inrikes födda kvinnor under slutet av år 2013. 

Slutsatser om sysselsättningsutvecklingen 
Slutsatsen av ovanstående fördjupning är att det finns fler än en förklaring till utveckling-
en av sysselsättningen sedan under 2013 och 2014. Sysselsättningsförändringen bland 
utrikes födda är ett första viktigt steg i det förändrade utvecklingsförlopp som presente-
rades inledningsvis. Den inbromsning av den totala sysselsättningen som skedde vid 
halvårsskiftet 2013 faller i huvudsak på utrikes födda. Den sedan tidigare uppåtgående 
trend som funnits för sysselsättningen bland utrikes födda bröts, åtminstone tillfälligt, 
under månaderna fram till mars 2014. Skattningen i mars 2014 visade nämligen på en 
stor ökning från månaden innan. Men i april noterades ånyo ett svagt utfall varvid det 
råder ett stort mått av osäkerhet i att staka ut den fortsatta färdriktningen. 

Inrikes föddas sysselsättningsutveckling sedan fjolåret är betydligt mer svårtolkad. Dels 
är svängningarna i skattningarna mellan månaderna stora. Dels är det svårt att fastställa 
en tydlig trend åt något håll om talen bryts ned på kön. Trendframskrivningen enligt SCB 
visar dock totalt sett på en uppgång fram till oktober 2013, och att det därefter skett en 
försvagning i sysselsättningsutvecklingen. 

De beskrivna förändringarna i förloppen av sysselsättningen bland utrikes födda och 
bland inrikes födda har tillsammans på ett tydligt sätt påverkat utfallet av den totala 
sysselsättningen det senaste året. Den försvagning som skett för dessa två grupper har 
medfört att takten i ökningen av den totala sysselsättningen saktat in betydligt, i ett första 
steg från mitten av år 2013 (utrikes födda) och i nästa steg från och med slutet av året 
(inrikes födda). 

Den mest sannolika utvecklingen av sysselsättningen framöver är att det sker en fortsatt 
tillväxt i första hand genom ett nettobidrag från utrikes födda. Det är dock svårt att be-
döma den exakta takten i uppgången. Nettobidraget till sysselsättningen från inrikes 
födda är än svårare att skatta under rådande förutsättningar, men en hel del talar för att 
det blir små förändringar kommande år, vilket främst sammanhänger med färre inrikes 
födda i den arbetsföra befolkningen. Det som talar för ett visst nettobidrag från inrikes 
födda är att ungdomar i högre grad kommer ut i arbetskraften och i sysselsättning genom 
den ökade efterfrågan på arbetskraft. Slutsatsen blir därmed att sysselsättningen fortsät-
ter att öka, men i ett något lugnare förlopp jämfört med den starka ökningstakt som redo-
visades för första halvåret 2013. 
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Näringsgrenar 
Under 2013 ökade sysselsättningen enbart i tjänsteområdena. I både industri och bygg-
verksamhet minskade således sysselsättningen. I den privata tjänstesektorn väntas syssel-
sättningen öka med 33 000 under 2014 och inom området offentliga tjänster med 26 000 
personer. Den goda utvecklingen bedöms hålla i sig även under 2015, med en uppgång på 
38 000 respektive 16 000 personer. Sämre utveckling beräknas för industrin, med 
minskningar både 2014 och 2015 med 15 000 respektive 2 000 personer. Den högre akti-
viteten i byggverksamheten leder till att sysselsättningen ökar med 3 000 under 2014 och 
med ytterligare 6 000 personer under 2015. 

 

I relativa tal innebär detta att sysselsättningen inom det privata tjänsteområdet växer 
med 1,6 procent 2014 och 1,8 procent 2015. Ökningen för de offentliga tjänsterna beräk-
nas till 1,7 respektive 1,1 procent. För byggverksamheten väntas 2014 en sysselsättnings-
tillväxt med 1,0 procent samt 1,9 procent 2015. Industrisysselsättningen minskar både 
2014 och 2015 med 2,6 procent respektive 0,4 procent. 

Sysselsatta (16-64 år), tusental respektive årlig procentuell förändring,  

prognos 2014-2015 

Näringsgren 2013 2014 2015 

Jord- och skogsbruk 81 -2,5 -2,5 

Industri 572 -2,6 -0,4 

Byggverksamhet 308 1,0 1,9 

Privata tjänster 2 080 1,6 1,8 

Offentliga tjänster 1 489 1,7 1,1 

Totalt 4 545 0,9 1,2 

I totalen ingår även sysselsatta där uppgift om näringsgren saknas. 
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen. 
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Jord- och skogsbruk 
En försiktig optimism inom de areella näringarna är inte tillräcklig för att mot-
verka den sysselsättningsnedgång som trendmässigt pågått under en längre tid. 
Under prognosperioden väntas en sysselsättningsminskning med sammanlagt 
4 000 personer. Minskningen sker inom såväl jord- som skogsbruket, men blir tyd-
ligast inom jordbruket. 

Försiktig optimism inom jordbruket 
Utvecklingen inom jordbruket är i högsta grad beroende av konkurrensläget på världs-
marknaden. God tillgång på jordbruksprodukter kommer att påverka priserna och det 
ekonomiska läget för näringsidkarna inom jordbruksnäringen. För 2014 väntas lönsam-
heten försämras inom samtliga produktionsgrenar förutom mjölkproduktion. Nästan två 
tredjedelar av företagen upplever lönsamheten som dålig eller mycket dålig redan i ut-
gångsläget.31 I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning bekräftar företagen de försik-
tigt positiva förväntningar som kom till synes i föregående undersökning. Inför det kom-
mande halvåret är förväntningarna fortsatt svagt positiva. Optimismen dämpas dock 
bland annat av fortsatt prispress på spannmål och kött. Investeringarna i maskiner och 
byggnader väntas, enligt Lantbruksbarometern, bli fortsatt låga under 2014. Det är växt-
odlarna som planerar för de största maskininvesteringarna, samtidigt som grisköttsföre-
tagarna är de som investerar minst. 

Mjölkbönderna har sett en ljusning under den senaste tiden, efter en lång period av stora 
lönsamhetsproblem. I takt med återhämtningen i Europa ökar efterfrågan på jordbruks-
produkter i allmänhet men framför allt på mjölkprodukter, och avräkningspriserna på 
mjölk har stigit såväl i Sverige som internationellt. Fortsatt höga foderpriser dämpar dock 
optimismen. Efter flera år med lönsamhetsproblem och eftersatta investeringar krävs det 
en längre period av god lönsamhet om situationen för mjölkproducenterna ska förbätt-
ras.32 

För grisköttsproducenterna är läget fortsatt svårt. Den optimism som anades i höstas har 
nu dämpats tydligt. Rysslands importstopp på griskött från EU påverkar även de svenska 
grisbönderna. Även nötköttsproducenterna upplever ett osäkert läge. Växtodlarnas situat-
ion ser ut att försämras under 2014, bland annat på grund av minskande spannmålspri-
ser. 

Hushållens ökande konsumtionsvilja kommer även jordbruket till del. Trender inom mat 
och hälsa gör att hushållen efterfrågar dyrare livsmedel. Efterfrågan på ekologiska och 
närodlade produkter ökar successivt. Utvecklingen bedöms dock vara för svag och för 
långsam för att stadigvarande kunna bidra till någon större optimism inom lantbruket. 
Endast dryga 4 procent av de livsmedel som säljs i Sverige är ekologiska, enligt en rapport 
från Ekoweb. 

Skogsbruket är mycket exportberoende 
Inom skogsbruket har optimismen ökat den senaste tiden. Det svenska skogsbruket är 
ytterst exportberoende, över 85 procent av det som produceras går på export. Priserna på 

                                                             
31 LRF och Swedbank, Lantbruksbarometern 2014. 
32 LRF, Lantbrukskonjunkturen Nr 1 2014. 
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skogsprodukter, i synnerhet timmer, har dock fallit de senaste åren. Detta har medfört 
senareläggning av skogsavverkningarna och en allmän dämpning av skogskonjunkturen. 
Efterfrågan på skogsråvara ökade dock något under första kvartalet 2014, främst när det 
gäller sågade trävaror, varvid priset på timmer höjts något. Efterfrågan på skogsråvara 
styrs bland annat av utvecklingen inom sågverksindustrin. Där har pris- och lönsamhets-
utvecklingen de senaste åren varit svag, och flera företag har lagts ned. I Skogsbarome-
tern från i höstas var ändå nästan hälften av skogsägarna nöjda med lönsamheten i 
skogsbruket.33 Dessutom räknade nästan hälften av dem med stigande priser i på timmer 
det närmaste året. 

Under inledningen av 2014 ökade antalet avverkningar kraftigt jämfört med året innan. I 
april ökade de anmälda avverkningsarealerna med 82 procent jämfört med april 2013, 
enligt statistik från Skogsstyrelsen. Detta är dock i huvudsak en effekt av förra årets stor-
mar. Det dämpade investeringsläget inom tillverkningsindustrin under 2014 väntas bidra 
till en svag efterfrågan på såväl trävaror som massa. Trävarulagren är små och sågverken 
hoppas på höjda priser under 2014. Priset på sågtimmar har ökat något i början av 2014, 
medan massapriserna legat relativt stilla. Skogsföretagen har förhoppningar om en för-
stärkt konjunktur under framför allt senare delen av 2014. Starkare efterfrågan från Stor-
britannien och Nordafrika, som är viktiga exportområden, bidrar till vissa förhoppningar 
om ökade volymer. 

Fortsatt minskad sysselsättning 
Antalet sysselsatta inom de areella näringarna har under en lång tid uppvisat en fallande 
trend. Takten i nedgången varierar dock mellan åren och vissa år har nedgången stannat 
upp. Antalet jordbruksföretag i Sverige minskade, enligt Jordbruksverket, med 30 pro-
cent mellan 1990 och 2013. Många jordbruksföretagare är över 65 år och andelen äldre 
ökar. Under 2013 bröts den negativa sysselsättningstrenden tillfälligt och antalet syssel-
satta ökade. De något mer optimistiska framtidsutsikterna i branschen är dock inte till-
räckliga för att indikera någon fortsatt sysselsättningsökning. Den långsiktiga trenden 
väntas fortsätta framöver och under 2014 väntas sysselsättningen åter minska något. 
Även under 2015 förutses en viss minskning. Sysselsättningen väntas minska inom såväl 
jordbruket som skogsbruket, men minskningen blir tydligast inom jordbruket. Den 
främsta orsaken är att många äldre väljer att avveckla sin verksamhet. 

Maskintekniken inom jord- och skogsbruket har utvecklats under lång tid. Detta har med-
fört att kunskap och kompetens om de maskiner som används värderas högt. Många av 
dem som arbetar med maskinerna är egenföretagare med F-skattesedel. En annan yrkes-
grupp som växer till följd av den tekniska utvecklingen är maskinreparatörerna. Aktivite-
ten inom jord- och skogsbruket varierar kraftigt över året. Under sommarsäsongen ökar 
behovet av arbetskraft. Det gäller bland annat maskinförare och avbytare som kan täcka 
upp för semestrarna inom jordbruket. Dessutom behövs inom skogsbruket bland annat 
skogsplanterare och röjare. Det kan vara svårt att hitta arbetskraft till dessa uppgifter och 
utländsk arbetskraft har blivit allt vanligare inom skogsbruket. 

  

                                                             
33 LRF och Swedbank, Skogsbarometern hösten 2013. 
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Industri 
Industrin fortsätter att präglas av den svaga efterfrågan från omvärlden. Den 
gradvis förbättrade konjunkturen i Europa leder dock till att industrikonjunkturen 
förstärks under åren 2014 och 2015, och då i synnerhet under 2015. Denna förvänt-
ning stöds även av industriföretagen som förväntar sig att efterfrågan på deras 
varor kommer att förbättras framöver. Efterfrågan på arbetskraft kommer dock 
att vara fortsatt svag och antalet sysselsatta i industrin beräknas minska 2014. 
Dock förutses en viss ökning under loppet av 2015. 

Fortsatt svag aktivitet i industrin 
Industrin är den näringsgren som påverkats mest av de senaste årens lågkonjunktur. En 
mycket stor del av svensk varuexport går till Europa och den svaga aktiviteten i vår om-
värld fortsätter att hålla nere industriproduktionen, som sedan en tid tillbaka har varit 
svag. Under 2013 minskade industriproduktionen med 3,3 procent medan orderingången 
var i stort sett oförändrat svag jämfört med 2012.34 Industriproduktionen och orderin-
gången har fortsatt att utvecklas svagt också under inledningen av 2014, även om en viss 
förbättring kan skönjas. Under perioden februari-april minskade visserligen industripro-
duktionen med 0,7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Men utveckling-
en under den senaste tremånadersperioden påverkas av en oväntat stor nedgång i indu-
striproduktionen i mars. Denna nedgång vändes dock åter till en uppgång i april då indu-
striproduktionen ökade med 3,0 procent jämfört med månaden innan. 

 

Industrins lager ökade med 6,5 miljarder under första kvartalet 2014, detta efter att 
industrin minskat sina lager under de tre föregående kvartalen.35 I en normal årscykel 
bygger industriföretagen upp lager under första kvartalet samtidigt som det vanligtvis 
sker en lageravveckling under fjärde kvartalet. Lageruppbyggnaden under första kvartalet 

                                                             
34 SCB:s industriproduktionsindex, kalenderkorrigerade värden. 
35 SCB:s lagerstatistik kvartal 1 2014, preliminära uppgifter. 
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innevarande år var dock mindre än lageruppbyggnaden motsvarande kvartal 2013. Det 
tyder på att industrin fortsätter att hämmas av en dämpad efterfrågan från omvärlden. 

Antalet sysselsatta fortsätter att minska  
Antalet sysselsatta i industrin har trendmässigt minskat över tid, dels på grund av 
faktorer kopplade till konjunkturen, dels till följd av företagens behov av 
strukturrationaliseringar för att stärka konkurrenskraften. Mellan 2008 och 2013 har 
antalet sysselsatta i industrin minskat med drygt 90 00o personer. Under 2013 minskade 
sysselsättningen med närmare 12 000. Nedgången har fortsatt även under innevarande 
år. Under första kvartalet 2014 var 18 000 färre sysselsatta än vid motsvarande tidpunkt 
året innan. För helåret 2014 beräknas antalet sysselsatta minska med 15 000. En stor del 
av denna minskning beror på ett negativt överhäng från 2013. Under 2015 blir 
återhämtningen i industrin allt starkare och antalet sysselsatta beräknas börja öka under 
loppet av året. Detta kommer dock inte att kompensera den minskning som förväntas 
jämfört med helårsgenomsnittet för 2014. På grund av det negativa överhänget från slutet 
av 2014 kommer antalet sysselsatta som helårsgenomsnitt vara 2 000 färre än året innan. 

Flera indikatorer talar för att industrikonjunkturen har bottnat 
Trots den svaga utvecklingen i industrin finns det dock en del som indikerar att industri-
konjunkturen har gått in i en långsam återhämtningsperiod. En starkare världskonjunk-
tur och en successivt högre ekonomisk tillväxt i Europa är en viktig faktor som talar för en 
starkare utveckling av svensk varuexport framöver vilket även varit fallet kvartal 4 år 
2013 samt kvartal 1 år 2014.36 Inköpschefsindex för industrin har sedan andra halvan av 
2013 legat på nivåer som indikerar att näringen befinner sig i en tillväxtfas. Att återhämt-
ningen blir allt mer robust förstärks av att samtliga delindex i undersökningen, förutom 
index för lager och leverantörernas rå- och insatsvarupriser, ligger på nivåer som indike-
rar relativt god tillväxt. 

Vidare indikerar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning en starkare industrikonjunk-
tur både i nuläget och i ett framåtblickande perspektiv. I Arbetsförmedlingens senaste 
intervjuundersökning framkommer det att efterfrågan i industrin förbättrats under det 
senaste halvåret. Efterfrågan på industriföretagens varor har visserligen varit svagare än 
normalt under de gångna sex månaderna men enligt företagen har efterfrågan gradvis 
förstärkts sedan hösten 2012. Industriföretagen förväntar sig också att industrikonjunk-
turen kommer att fortsätta att förbättras framöver, dock i en något svagare takt än vad de 
räknade med hösten 2013. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för industrin upp-
gick till 102 enligt vår senaste intervjuundersökning, vilket innebär att företagens för-
väntningar på efterfrågeutvecklingen kommande sex månader är starkare än normalt. 
Även på 6-12 månaders sikt förväntar sig företagen att efterfrågan kommer att vara star-
kare än normalt. 

                                                             
36 Enligt Nationalräkenskaperna. 
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Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri i Konjunkturinstitutets Konjunkturbarome-
ter föll oväntat med nästan 8 enheter till 94,5 i maj 2014, detta efter att indikatorn sedan i 
slutet av 2013 visat på ett stämningsläge som varit i nivå med eller starkare än det histo-
riska genomsnittet. Tolkningen av nedgången i konfidensindikatorn är att stämningsläget 
i tillverkningsindustrin nu är svagare än det historiska genomsnittet. Vid en första anblick 
är nedgången kraftig och indikerar en plötsligt försämrad industrikonjunktur. Men vid en 
närmare genomlysning av de underliggande variablerna framträder en mindre dramatisk 
förändring. Det som orsakar nedgången i indikatorn är att ett fåtal branscher i industrin 
fått en mer negativ bedömning av färdigvarulager och produktionsplaner jämfört med 
månaden innan. Detta är dock inget som indikerar att industrikonjunkturen försvagats. 
Dessutom fortsätter en del mycket viktiga variabler i samma undersökning att förbättras, 
något som sammantaget tyder på en gradvis starkare konjunktur. Produktionsvolymen 
fortsätter att öka och nettotalet för denna variabel är nu det högsta på över ett år. Även 
orderingången från både hemma- och exportmarknaden fortsätter att förbättras och net-
totalet för orderingången från exportmarknaden var i maj det näst högsta på tre år. 

Fortsatt lågt kapacitetsutnyttjande och svag efterfrågan på arbetskraft 
Kapacitetsutnyttjandet i industrin fortsätter att ligga på en nivå som understiger det hi-
storiska genomsnittet, enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Under det sen-
aste halvåret har dock andelen industriföretag som uppger att produktionen kan öka med 
högst 10 procent, innan det blir nödvändigt att utöka personalstyrkan, stigit med två pro-
centenheter till 58 procent. Ökningen i industrins kapacitetsutnyttjande är förvånande 
med tanke på att industriproduktionen minskat under samma period, men förklaras av 
att en del industriföretag minskat sin personalstyrka. Kapacitetsutnyttjandet är emellertid 
fortfarande lågt och det innebär att det för många industriföretag finns utrymme att öka 
produktionen relativt mycket innan det uppstår behov av att rekrytera arbetskraft. 

Efterfrågan på arbetskraft i industrin är svag. Detta framgår bland annat av låg brist på 
arbetskraft och ett svagt inflöde av nyanmälda lediga platser från industrin, men även av 
den svaga utvecklingen av arbetade timmar och antalet sysselsatta. Antalet arbetade 

Index, historiskt snitt = 100

V 2005
H 2005

V 2006
H 2006

V 2007
H 2007

V 2008
H 2008

V 2009
H 2009

V 2010
H 2010

V 2011
H 2011

V 2012
H 2012

V 2013
H 2013

V 2014
70

80

90

100

110

120

.

våren 2005 - våren 2014
Konjunkturindikator för industrin

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än 
normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare 
förväntningsläge än normalt.



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 
 

 

 

60

timmar i tillverkningsindustrin minskade både under 2012 och 2013.37 Även sett till 
antalet sysselsatta har utvecklingen i industrin varit svag. Ingen annan näringsgren har 
påverkats så mycket av de senaste årens lågkonjunktur som industrin. En del av 
sysselsättningsminskningen har företagen kompenserat med inhyrd personal från 
bemanningsbranschen men nedgången är en tydlig avspegling av den svaga efterfrågan 
på arbetskraft under de senaste åren.38 

Behovet av arbetskraft verkar dock inte minska i samma takt som tidigare. En faktor som 
visar på detta är minskningen av antalet varslade om uppsägning, och då främst i 
verkstadsindustrin. Antalet personer varslade om uppsägning i industrin ligger nu på 
nivåer under det historiska genomsnittet. Under 2013 varslades 15 000 personer om 
uppsägning vilket är 12 000 färre än 2012. Även inledningen på 2014 visar på en fortsatt 
minskning av antalet varslade. 

                                                             
37 Arbetade timmar i Nationalräkenskaperna (NR). 
38 I arbetskraftsundersökningen (AKU) registreras sysselsättning i den bransch den svarande är anställd i. Det 
innebär att personal från bemanningsbranschen som är uthyrd till industrin registreras i privata tjänster i AKU. 
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Byggverksamhet 
Bland byggföretagen är tongångarna försiktigt optimistiska. Byggkonjunkturen 
har förstärkts de senaste månaderna och företagen ser framtiden an med tillförsikt. 
Bostadsbyggandet har ökat kraftigt och förväntningsläget har stärkts. Arbetslös-
heten bland byggarbetarna har minskat sedan årsskiftet. Bristen på arbetskraft är 
dock fortfarande låg, men bedöms tillta under prognosperioden. Sysselsättningen 
väntas öka, med tonvikt på den bortre delen av prognosperioden. 

Allt starkare positiva tongångar hos byggföretagen 
De senaste åren har byggverksamheten utvecklats svagt, men förväntningsläget har grad-
vis stärkts sedan våren 2013. De försiktigt positiva förväntningar som byggföretagen hade 
i höstas har nu ökat i styrka. I vårens intervjuundersökning rapporterar företagen dessu-
tom att efterfrågan på deras varor och tjänster utvecklats bättre än vad de trodde i höstas. 
Framöver väntas en ännu starkare utveckling. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator 
för byggverksamheten steg med fyra enheter i vårens intervjuundersökning, till 101, vilket 
innebär att byggföretagens förväntningsläge inför kommande halvår nu är något starkare 
än normalt. 

 

Konjunkturinstitutets barometerundersökning målar upp en delvis annorlunda bild. Där 
är stämningsläget bland företagen inom byggindustrin fortsatt svagare än normalt. Bygg-
företagen uppger bland annat att de är missnöjda med orderstockarna, men missnöjet har 
minskat successivt sedan slutet av 2012. Samtidigt har förväntningarna om antalet an-
ställda ökat stadigt sedan årsskiftet, men utfallet har ännu inte motsvarat förväntningar-
na. 

Ökande bygginvesteringar 
Bostadsinvesteringarna ökade med 5,8 procent under 2013, efter en minskning 2012. 
Ökningen var bred och inkluderade nybyggnad av såväl flerbostadshus som småhus, men 
också ombyggnad i flerbostadshus. Den starka uppgången fortsatte första kvartalet 2014. 
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Starkast var uppgången inom nybyggnad av flerbostadshus. Under 2014 väntas även hus-
hållens efterfrågan på ROT-arbete öka som en följd av det förbättrade ekonomiska läget. 
Investeringarna i övriga byggnader och anläggningar minskade däremot med 4,6 procent 
under 2013 jämfört med året innan, men under första kvartalet 2014 noterades en ök-
ning. Här väntas ökningen fortsätta under 2014. Det är framför allt företag inom vatten- 
och reningsverk samt avfallsanläggningar som planerar att öka sina investeringar i bygg-
nader och anläggningar. Även inom energiområdet och bland företagen inom transport 
och magasinering finns planer på ökade investeringar. De offentliga anläggningsinveste-
ringarna, som till största delen består av investeringar i vägar och järnvägar, minskade 
under 2013. De bedöms emellertid komma att öka tydligt under prognosperioden. 

Flera stora lokal- och anläggningsprojekt – i synnerhet i storstäderna – bidrar också till 
att hålla efterfrågan på arbetskraft uppe under prognosåren. Exempel på sådana projekt 
är Citybanan och Förbifart Stockholm samt Norra Länken i Stockholm, Marieholmsför-
bindelsen i Göteborg och forskningsanläggningen ESS och Max IV i Lund. De offentliga 
lokalinvesteringarna ökade något under helåret 2013 och kommunerna har ett stort reno-
veringsbehov av sina byggnader, vilket talar för ökade investeringar både 2014 och 2015. 

Uppsving i bostadsbyggandet 
Den positiva utvecklingen när det gäller bostadsbyggandet är den största bidragande fak-
torn till det mer optimistiska stämningsläget bland byggarbetsgivarna. Efter minskningar 
under både 2011 och 2012 började bostadsbyggandet öka under första kvartalet 2013. 
Positivare konjunkturutsikter, låga räntenivåer och stigande bostadspriser bidrog sanno-
likt till uppgången. Under 2013 påbörjades 31 000 bostäder, vilket är det högsta antalet 
sedan 2006.39 Det innebar en ökning av antalet påbörjade nybyggda bostäder med hela 
42 procent under 2013 jämfört med året innan. Den positiva trenden fortsatte under 
första kvartalet 2014. Starkast var ökningen när det gäller lägenheter i flerbostadshus. 

 

                                                             
39 Preliminära uppgifter från SCB. De senaste fyra kvartalens siffror är uppräknade med den genomsnittliga 
eftersläpningen de senaste åren. 
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Under prognosperioden väntas ett fortsatt starkt bostadsbyggande. Ränteläget och prisni-
våerna väntas bli fortsatt gynnsamma och köpstarka hushåll bidrar till att hålla priser och 
efterfrågan på bostäder på en hög nivå. 

Arbetslösheten minskar 
Antalet till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser inom byggverksamheten har 
ökat trendmässigt sedan halvårsskiftet 2013. Under januari till april 2014 anmäldes 2 300 
platser, 35 procent fler än under samma månader 2013. Antalet inskrivna arbetslösa som 
i första hand söker arbete inom ett byggyrke har minskat sedan årsskiftet. Under de första 
fyra månaderna 2014 uppgick de till i genomsnitt närmare 18 000 personer per månad, 
en minskning med 1 600 personer jämfört med motsvarande period året innan. Arbets-
lösheten bland byggnadsarbetare väntas fortsätta sjunka under prognosperioden i takt 
med att efterfrågan på arbetskraft ökar. För de elever som lämnar gymnasieskolan till 
sommaren ser utsikterna således relativt ljusa ut. Som vanligt är det lite kärvare att få 
lärlingsplats för dem som valt de mest populära inriktningarna på sin utbildning såsom 
träarbetare och elektriker. För dem som valt inriktning mot betong eller anläggning är 
utsikterna bättre. 

Fortfarande små förändringar av bristtalen 
Bristtalen inom byggverksamheten ökar nu i maklig takt, men ligger fortfarande på en låg 
nivå. Endast 23 procent av de intervjuade arbetsgivarna har upplevt brist på arbetskraft 
vid rekrytering under det senaste halvåret. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 
våren 2013 var motsvarande andel 17 procent. Även i Konjunkturinstitutets barometer är 
bristen på arbetskraft på en mycket låg nivå. Andelen företag som uppger att brist på ar-
betskraft är det främsta hindret för byggandet har minskat sedan andra kvartalet 2012, 
med undantag för en tillfällig ökning första kvartalet 2013. Samtidigt vände, som tidigare 
nämnts, bostadsinvesteringarna upp under loppet av 2012 och ökade kraftigt under 2013 
och inledningen av 2014. Den ökade aktiviteten inom byggverksamheten har således ännu 
inte medfört någon påtagligt ökad brist på arbetskraft. 
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Byggverksamheten är emellertid en bransch där det svänger fort mellan överskott och 
brist på arbetskraft och arbetsgivarna kommer framöver sannolikt att börja signalera om 
växande rekryteringsproblem i takt med att efterfrågan på byggarbetskraft ökar ytterli-
gare. Intervjuundersökningen visar dessutom att rekryteringsplanerna för det kommande 
året är expansiva. Bristen dämpas sannolikt med hjälp av utländsk arbetskraft. Det kan 
vara både arbetstagare som utstationeras40 till Sverige och utländska entreprenörer som 
utför arbeten i Sverige. Personer som arbetar i Sverige, men som inte är folkbokförda här 
fångas varken upp i sysselsättningsstatistiken i AKU eller i SCB:s registerbaserade ar-
betsmarknadsstatistik, RAMS. I den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) regi-
streras de som får sin lön från ett svenskregistrerat företag. Under perioden juli till de-
cember 2013 var nästan 7 000 arbetstagare utstationerade inom byggverksamhet.41 Det 
var inom byggverksamheten som de flesta, närmare 35 procent, av det totala antalet ut-
stationerade under 2013 arbetade. De utländska entreprenörerna och den utländska ar-
betskraften bidrar därmed till en dämpning av såväl bristtal som sysselsättningsstatistik. 

Den brist på arbetskraft som råder är precis som tidigare störst när det gäller tjänstemän, 
det vill säga arbetschefer, platschefer och arbetsledare. Företagen söker i första hand per-
soner med erfarenhet – i synnerhet för de högsta befattningarna. Dessutom fortsätter 
företagen att ha svårt att få tag på erfaren personal inom vissa andra yrkeskategorier. Det 
råder också brist inom vissa mindre yrken, där bristen är liten mätt i antal personer men 
ändå kännbar för företagen. 

Sysselsättningen ökar 
Under 2013 minskade sysselsättningen inom byggverksamheten svagt. I takt med att 
byggkonjunkturen förstärks under 2014 väntas sysselsättningen åter öka. Under första 
kvartalet 2014 ökade sysselsättningen med 3 000 personer jämfört med samma kvartal 
2013. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet fortsatt relativt lågt, vilket tyder på att företa-
gen har lediga personalresurser att tillgå. Bland byggföretagen uppger nästan 30 procent 
att de kan öka produktionen med mer än tio procent innan de behöver rekrytera mer per-
sonal. Kapacitetsutnyttjandet har dock ökat något jämfört med höstens intervjuunder-
sökning. För helåret 2014 prognostiseras en ökning av sysselsättningen med 3 000 per-
soner och för 2015 en ökning med 6 000 personer. Detta innebär att byggverksamheten 
är den näringsgren som uppvisar starkast sysselsättningstillväxt under 2015. 

  

                                                             
40 En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där 
under en begränsad tid. 
41 Arbetsmiljöverket, Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2014:4. 
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Privata tjänster 
Under 2013 ökade antalet sysselsatta i privata tjänster med nästan 40 000 perso-
ner. Även under inledningen av innevarande år har sysselsättningen fortsatt att 
öka. Privata tjänster bedöms också fortsätta möta en god efterfrågan. Hushållens 
konsumtion kommer att driva svensk tillväxt under de kommande åren vilket talar 
för en fortsatt god utveckling i branscher som handel samt hotell och restaurang. 
De flesta av de privata tjänsterna är mycket arbetsintensiva vilket innebär att en 
ökning av efterfrågan snabbt visar sig i stigande sysselsättning. Under 2014 och 
2015 beräknas antalet sysselsatta i privata tjänster öka med sammantaget drygt 
70 000 personer. 

Fortsatt tillväxt av sysselsättningen 
Den privata tjänstesektorn fortsätter att agera jobbmotor på arbetsmarknaden. Under 
2013 ökade antalet sysselsatta i privata tjänster med 38 000 personer. Även under inled-
ningen av innevarande år har sysselsättningen fortsatt att stiga, om än i en något svagare 
takt än förväntat. Under första kvartalet 2014 var närmare 30 000 fler sysselsatta än un-
der motsvarande kvartal 2013. 

Det finns mycket som talar för att privata tjänster kommer att möta en fortsatt god efter-
frågan. Inhemsk efterfrågan i form av hushållskonsumtion kommer att driva svensk till-
växt under de kommande åren. Det talar för en fortsatt god efterfrågan i branscher som är 
beroende av hushållens konsumtion. En bättre utveckling i industrin och byggverksam-
heten är en annan faktor, som främst gynnar efterfrågan på transporter och företagstjäns-
ter. De flesta av de privata tjänsterna är mycket sysselsättningsintensiva vilket betyder att 
en ökning av efterfrågan på tjänsterna snabbt slår igenom på sysselsättningen. 

Företagens förväntningar starkare än normalt 
Från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2014 kan utläsas att det är betyd-
ligt fler av näringsidkarna inom privat tjänstesektor som räknar med ökad efterfrågan det 
kommande året än som förutser en minskning. Efterfrågan under det senaste halvåret har 
inte fullt ut motsvarat företagens högt ställda förväntningar och jämfört med höstens 
undersökning är nu förväntningarna på efterfrågan under det kommande året något 
dämpade. Men de är fortfarande starkare än normalt, vilket visar att företagen räknar 
med fortsatt tillväxt, men i en något svagare takt än vad de bedömde hösten 2013. Man 
räknar även med att öka antalet anställda på såväl ett som två års sikt. 
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Den bild som framkommer i Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning bekräf-
tas även i Konjunkturinstitutets barometerundersökning. I den framgår det nämligen att 
indikatorn för privata tjänstenäringar minskade några enheter under första kvartalet 
2014, var i det närmaste oförändrad i april och minskade svagt i maj. Trots denna sam-
mantagna nedgång visar indikatorn nu på ett starkare stämningsläge än normalt. Därmed 
finns det även förväntningar bland företagen på en fortsatt god utveckling av efterfrågan 
samtidigt som man räknar med att fortsätta öka antalet anställda. 

Färre varsel 
Andra indikationer på att arbetsmarknaden fortsätter uppåt är det sjunkande antalet 
varsel och ökningen av nyanmälda lediga platser. Båda dessa mått kan användas för att 
bilda sig en uppfattning om efterfrågan på arbetskraft. Under första kvartalet 2014 
varslades närmare 7 000 personer om uppsägning. Det är drygt 2 000 färre än under 
motsvarande kvartal 2013. Inflödet av nyanmälda lediga platser har ökat och under första 
kvartalet innevarande år anmäldes 112 000 platser inom privata tjänstenäringar, vilket är 
5 000 fler än för ett år sedan.  

70 000 nya jobb under 2014 och 2015 
Resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och data från Arbetsför-
medlingens verksamhetsstatistik pekar således mot en fortsatt god arbetsmarknad inom 
den privata tjänstesektorn. Till detta kommer även positiva signaler från andra statistik-
källor. Konjunkturinstitutets senaste barometer visar på värden över det historiska ge-
nomsnittet för såväl handeln som övriga privata tjänster. Vidare har Inköpschefsindex för 
privata tjänster sedan en lång tid tillbaka legat över 50 vilket indikerar fortsatt tillväxt. 

Med detta som bakgrund bedömer vi att ökningen av antalet sysselsatta i privata tjänster-
fortsätter. Mellan helåren 2013 och 2014 beräknas sysselsättningen öka med 33 000 per-
soner och under 2015 väntas ökningen uppgå till 38 000 personer. 
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God utveckling av hushållens konsumtion gynnar handeln 
Under första kvartalet 2014 var i genomsnitt 530 000 personer sysselsatta inom handeln. 
Det är 10 000 fler än året innan. Hushållens konsumtion är förklaringen till att utveckl-
ingen i detaljhandeln har varit relativt god det senaste året. Försäljningstillväxten var 
starkare under andra halvan av 2013 än under första. Under första kvartalet 2014 låg 
detaljhandelns totala försäljning 1,2 procent högre än under närmast föregående kvartal. 
Inledningen på andra kvartalet visar på en fortsatt god försäljningsutveckling i detaljhan-
deln vars försäljningsvolym ökade med 0,6 procent mellan mars och april.42 Sällanköps-
handeln har under inledningen av året haft en starkare försäljningsutveckling än daglig-
varuhandeln. 

Även i vår intervjuundersökning tecknar handeln en ljus bild, och denna bild stöds också 
av handelns svar i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Enligt vår intervjuunder-
sökning motsvarade inte försäljningsutvecklingen under det gångna halvåret fullt ut han-
delns förväntningar hösten 2013. Även denna gång räknar betydligt fler näringsidkare 
med uppgång än med nedgång i försäljningen under det kommande året. Vidare anger 
företagen att de kommer att öka antalet anställda och detta talar för att antalet sysselsatta 
fortsätter att öka framöver. 

Ökad aktivitet i transportsektorn 
Antalet sysselsatta inom transportväsendet uppgick under 2013 till i genomsnitt 239 000 
personer. I vår intervjuundersökning framgår det att transportnäringen genomgått en 
period med svagare efterfrågan på tjänster. En förklaring till detta är en svag aktivitet i 
industrin som påverkat efterfrågan negativt. Å andra sidan har den goda utvecklingen i 
handeln agerat viss motvikt till den svagare utvecklingen i industrin. 

I och med att hushållsekonomierna och aktiviteten i näringslivet fortsätter att förstärkas, 
väntas också läget för transportnäringen förbättras. Detta bekräftas även i SCB:s tjänste-
produktionsindex som för den totala transport- och magasineringsverksamheten under 
tremånadersperioden januari-mars låg 0,7 procent högre än föregående tremånaderspe-
riod. Även i vår intervjuundersökning framkommer en mer positiv framtoning. Tillförsik-
ten inför det närmaste året har förstärkts ytterligare sedan höstens intervjuer. Företagen 
har även positiva anställningsplaner vilket talar för en fortsatt ökning av antalet syssel-
satta det kommande året. 

Hotell och restaurang gynnas av god inhemsk efterfrågan 
Hotell- och restaurangnäringen är precis som handeln konjunkturkänslig, och branschut-
vecklingen styrs i mycket stor utsträckning av hushållens och företagens ekonomiska 
styrka. Under 2013 ökade antalet sysselsatta i branschen och denna utveckling har även 
fortsatt under inledningen av 2014. De två senaste åren har trenden för branschen pekat 
uppåt – bland annat till följd av en ökad omsättning i restaurangbranschen. Detta illu-
streras i SCB:s tjänsteproduktionsindex som redovisar en produktionsökning inom hotell 
och restaurang mellan 2012 och 2013 på hela 3,5 procent. Under årets fyra första måna-
der har produktionen fortsatt att öka och särskilt stor var ökningen i april. 

                                                             
42 Detaljhandens försäljning, april 2014, SCB. 
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Även i Arbetsförmedlingens senaste undersökning ges en ljus bild av branschutveckling-
en. Visserligen har inte efterfrågan på branschens tjänster under det senaste halvåret fullt 
ut motsvarat förväntningarna. Men utvecklingen får ändå anses ha varit god och företa-
gens syn på efterfrågeutvecklingen under det kommande året är positiv i och med att över 
hälften av företrädarna räknar med att efterfrågan ökar. Vidare har företagen positiva 
sysselsättningsplaner och detta talar tillsammans med andra faktorer för en fortsatt 
sysselsättningsuppgång under 2014. 

Information och kommunikation börjar vända uppåt 
Antalet sysselsatta i information och kommunikation var 2013 i genomsnitt 195 000 per-
soner vilket är i stort sett oförändrat jämfört med året innan. Inledningen på 2014 visar 
dock på en viss ökning av antalet sysselsatta. I Arbetsförmedlingens intervjuundersök-
ning har företagen inom informations- och kommunikationsverksamheten överlag teck-
nat en positiv bild av efterfrågeutvecklingen, med överlag fler arbetsställen som haft ökad 
än minskad efterfrågan under det senaste halvåret. För de flesta delbranscher har således 
efterfrågan under det senaste halvåret utvecklats i linje med de förväntningar företagen 
hade i höstas. Detta gäller dock inte datakonsulter som rapporterar att efterfrågan varit 
svagare än de väntat sig. 

Företagens syn på det kommande året är ljus. Man räknar med en god efterfrågan under 
det kommande halvåret och den bedöms förstärkas ytterligare under de därpå följande 
sex månaderna. Inte minst gäller detta datakonsulter som räknar med en starkare efter-
frågan under 2014. 

Bristen på arbetskraft inom information och kommunikation är generellt högre än inom 
många andra privata tjänsteområden. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 
2014 uppgav sålunda 32 procent av branschens arbetsställen ha konfronterats med rekry-
teringsproblem de senaste sex månaderna, vilket kan jämföras med 36 procent hösten 
2013. Flertalet företag förväntar sig en god utveckling av efterfrågan framöver samtidigt 
som de räknar med att utöka personalstyrkan under prognosperioden. Därmed kan rekry-
teringsproblemen komma att öka. 

Fortsatt uppgång inom finansiell verksamhet och företagstjänster 
Det största – och tillika det mest heterogena – av de privata tjänsteområdena är det som 
går under namnet finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet sysselsatta har ökat 
stadigt de senaste åren. År 2013 uppgick antalet sysselsatta till 730 000 personer, vilket 
innebär en sysselsättningsökning med drygt 12 000 jämfört med året innan. Antalet sys-
selsatta har fortsatt att öka under årets fyra första månader, om än i en något svagare 
takt. Sedan 2008 har antalet sysselsatta i finansiell verksamhet och företagstjänster ökat 
med 50 000 personer. 

Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning ger vid handen att företagens efter-
frågeutveckling varit god de senaste sex månaderna. I synnerhet har arkitektfirmorna och 
de tekniska konsulterna upplevt en successivt starkare efterfrågan i takt med att bostads-
produktionen ökat. Företagen räknar med en fortsatt efterfrågetillväxt under det kom-
mande året. Bilden är tämligen enhetlig och omfattar därmed nästan samtliga delbran-
scher inom området. Branschen räknar även med att fortsätta öka antalet anställda. Före-
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komsten av rekryteringsproblem har ökat något under det senaste halvåret och i takt med 
att antalet sysselsatta stiger under 2014 kommer rekryteringsproblemen att fortsätta öka. 

Ökad produktion inom personliga och kulturella tjänster 
Personliga och kulturella tjänster sysselsätter 230 000 personer. Näringen är konjunk-
turkänslig och är beroende av hushållens konsumtionsvilja. Det är hushållens konsumt-
ion som borgar för en god efterfrågan inom personliga och kulturella tjänster. I SCB:s 
tjänsteproduktionsindex har produktionsökningen pågått sedan en tid tillbaka. Även Ar-
betsförmedlingens undersökning visar på stigande efterfrågan och företagen räknar med 
en god efterfrågeutveckling under det kommande året med en stigande sysselsättning 
som följd. Bristen på arbetskraft är förhållandevis liten och sysselsättningen beräknas öka 
under 2014. 
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Offentliga tjänster 
Arbetsförmedlingen bedömer att både de offentliga och de privata huvudmännen 
inom området offentliga tjänster kommer att uppvisa en fortsatt god jobbtillväxt 
under prognosåren 2014 och 2015. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning vi-
sar att både kommunerna och de statliga arbetsgivarna planerar för fler anställda 
på såväl ett som två års sikt. Detsamma gäller de privata utförarna inom området. 
Samtidigt uppger dock landstingen att man både i år och nästa år endast förbere-
der sig för mindre förändringar av sin personalstyrka. Inom vissa yrken riskerar 
dock bristen att utgöra ett hinder för den framtida sysselsättningsutvecklingen. 

Allt fler sysselsatta inom offentliga tjänster 
Sysselsättningen för området offentliga tjänster som helhet har utvecklats starkt under 
flera års tid – en utveckling som fortsatt även under inledningen av 2014. Under första 
kvartalet 2014 sysselsatte området nära 1,5 miljoner personer, vilket motsvarar en tredje-
del av samtliga sysselsatta. Jämfört med första kvartalet 2013 har antalet sysselsatta ökat 
med drygt 30 000 personer. Kvinnornas andel inom området är mycket stor – drygt 70 
procent. Männens andel har dock ökat något under de senaste åren. 

De offentliga tjänsterna utgörs av tre olika delområden – vård och omsorg, utbildning 
samt offentlig förvaltning. Störst av dessa är kategorin vård och omsorg. Här återfanns 
under första kvartalet 2014 drygt 690 000 personer. Därnäst följer området utbildning 
vilket inrymde nära 520 000 sysselsatta. Delkategorin offentlig förvaltning noterade sam-
tidigt närmare 290 000 sysselsatta.  

Sedan slutet av 2013 har sysselsättningen åter börjat stiga trendmässigt inom samtliga 
delområden inom offentliga tjänster, detta efter att tidigare ha uppvisat något olika ut-
vecklingsriktningar. Styrkan i jobbtillväxten skiljer sig dock något åt och under de fyra 
första månaderna 2014 har delområdena vård och omsorg respektive offentlig förvaltning 
uppvisat en något starkare ökning av sysselsättningen än området utbildning. Samman-
taget innebär detta att antalet sysselsatta ökat tydligt inom samtliga delområden under 
det senaste året – det vill säga mellan första kvartalet 2013 och första kvartalet 2014. 

Parallellt har även de tidigare skillnaderna i sysselsättningsutveckling mellan områdets 
olika huvudmän försvunnit och sedan andra halvåret 2013 stiger åter sysselsättningen 
såväl inom kommunsektorn – det vill säga kommunerna och landstingen – som inom den 
statliga sektorn. De offentliga huvudmännens sysselsättningsutveckling sammanfaller i 
och med detta med den redan tidigare obrutna sysselsättningstillväxten hos de privata 
utförarna inom området offentliga tjänster. Sammantaget innebär detta att det för närva-
rande inte noteras några större skillnader i den aktuella sysselsättningstillväxten mellan 
områdets olika huvudmän. 

Sedan lång tid tillbaka har jobbtillväxten bland de privata arbetsgivare som är verksamma 
inom området offentliga tjänsters olika delar varit mycket god. Under första kvartalet 
2014 var drygt 280 000 personer verksamma inom området offentliga tjänster, men sys-
selsatta inom ramen för en privat utförares organisation. Detta är något fler än under 
samma period 2013. I och med detta var närmare 20 procent av samtliga sysselsatta inom 
området offentliga tjänster verksamma hos en privat arbetsgivare. De privata utförarnas 
expansion blir också mycket tydlig i ett längre perspektiv. Antalet sysselsatta med privat 
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huvudman inom området offentliga tjänster har visat en obruten jobbtillväxt sedan 2008 
och sedan dess har sysselsättningen ökat med drygt 70 000 personer. Allra tydligast ök-
ning noteras inom området vård och omsorg. 

Fortsatt jobbtillväxt hos både offentliga och privata huvudmän 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att både kommunerna och de statliga 
arbetsgivarna planerar för fler anställda på såväl ett som två års sikt. Däremot uppger 
landstingen att man inom samtliga delområden endast förbereder sig för mycket små 
förändringar av personalstyrkan under vår prognoshorisont. Detta gäller således såväl 
sjukhusverksamheten, primärvården och tandvården som området övrig verksamhet. 
Bland kommunernas olika delområden väntas däremot en fortsatt stark jobbtillväxt inom 
barnomsorgen, men även inom grundskolan, vuxenutbildningen samt inom den kommu-
nala vården och omsorgen planeras för fler anställda. Detta gäller såväl på ett som på två 
års sikt. För området övrig kommunal verksamhet väntas endast mycket små förändring-
ar. Inom kommunerna är det således endast gymnasieskolan som förbereder en viss re-
duktion av antalet anställda under prognosperioden. Tillförsikten är också mycket ut-
bredd bland de privata aktörerna inom området. Både utbildningsföretagen och – inte 
minst – vårdarbetsgivarna fortsätter således att planera för påtagligt fler anställda än idag 
på såväl ett som två års sikt. 

Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen inom området offentliga 
tjänster kommer att fortsätta växa under de närmaste åren. I denna bedömning ingår 
också en fortsatt jobbtillväxt hos både de offentliga och de privata huvudmännen. I likhet 
med tidigare väntar vi oss dock att de privata utförarna verksamma inom områdena ut-
bildning respektive vård och omsorg åter kommer att notera en något snabbare syssel-
sättningstillväxt än de offentliga huvudmännen. Efter att ha stigit med 17 000 personer 
under 2013 beräknas sysselsättningen inom området offentliga tjänster öka med 26 000 
personer under 2014 och med ytterligare 16 000 personer under 2015. 

God tillväxt i kommunernas och landstingens skatteunderlag 
En faktor som påverkar sysselsättningen inom området offentliga tjänster är de offentliga 
huvudmännens ekonomiska förutsättningar. Under 2013 nådde kommunerna och lands-
tingen ett samlat resultat före extraordinära poster på 14 miljarder kronor, vilket motsva-
rar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta är dessutom en nivå som 
i sin tur sammanfaller med organisationen Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
eget riktmärke för god ekonomisk hushållning. Skillnaderna mellan de bägge huvudmän-
nen är dock mycket stora. Samtidigt som landets kommuner redovisade ett mycket högt 
resultat redovisade landstingen ett negativt resultat. Såväl kommunernas mycket starka 
som landstingens betydligt svagare resultat förklaras dock i hög grad av faktorer av tillfäl-
lig karaktär. Visat i termer av SKL:s eget mått nådde kommunernas resultat hela 3,5 pro-
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Motsvarande nivå för landstingen var -
0,7 procent.43 

För 2014 gör SKL bedömningen att kommunerna kommer att redovisa ett resultat mot-
svarande 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 beräknas sedan 

                                                             
43 Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – april 
2014. 
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motsvarande resultat till 1,1 procent. När det gäller landstingen gör SKL bedömningen att 
2014 års resultat kommer att motsvara 1,8 procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag följt av ett resultat motsvarande 0,6 procent under 2015. För framför allt lands-
tingens del påverkas även resultatet för 2014 av faktorer av tillfällig karaktär, denna gång 
dock i positiv riktning. 

För både kommunerna och landstingen är det samtidigt mycket värdefullt att skatteun-
derlaget väntas växa i god takt både under 2014 och 2015. Enligt SKL förklaras den goda 
utvecklingen av skatteunderlaget bland annat av ökade pensioner och av den fortsatta 
förstärkningen på arbetsmarknaden. SKL räknar dessutom med fortsatt låga prisökningar 
vilket förstärker tillväxten av det reala skatteunderlaget. Att skatteunderlaget växer i god 
takt under både 2014 och 2015 borgar för att sysselsättningen kommer att fortsätta växa 
under vår prognosperiod. Till bilden hör även att de tvära kasten i kommunernas och 
landstingens ekonomiska resultat i mycket hög grad förklaras av faktorer av tillfällig ka-
raktär. Även om en viss återhållsamhet kommer att fortsätta prägla de offentliga huvud-
männens personalplanering är vår slutsats att förändringarna i kommunernas och lands-
tingens ekonomiska resultat inte kommer att begränsa sysselsättningsutvecklingen i nå-
gon högre grad. Detta gäller särskilt som skatteunderlaget samtidigt väntas växa i god takt 
under både 2014 och 2015. 

Fortsatt låga varseltal och stark efterfrågan på arbetskraft 
Att de offentliga arbetsgivarna sammantaget lever under relativt gynnsamma ekonomiska 
förutsättningar avspeglas också i fortsatt mycket låga varselvolymer. Under de fyra första 
månaderna 2014 har endast ett mycket ringa antal offentligt anställda varslats om upp-
sägning. Sammanlagt uppgår antalet berörda till mycket låga 500 personer. Jämfört med 
samma period 2013 är detta en minskning med 250 personer. I likhet med tidigare utgörs 
merparten av de varslade av kommunalt anställda. Denna bild bekräftas av vår egen 
undersökning som visar att övertaligheten av personal i relation till de offentliga arbetsgi-
varnas budget är en av de lägsta vi uppmätt.44 Också antalet varslade anställda hos pri-
vata utförare verksamma inom området offentliga tjänster noterar mycket låga nivåer. 
Under perioden januari-april 2014 uppgick antalet berörda till knappt 700 personer, vil-
ket är mer än en halvering jämfört med samma period 2013. 

Parallellt med denna trend fortsätter de offentliga arbetsgivarnas behov av personal att 
vara stort. Utvecklingen – visat som nyanmälda lediga platser enligt Arbetsförmedlingens 
statistik – är mycket stark bland de kommunala arbetsgivarna medan efterfrågan från 
landstingen och de statliga arbetsgivarna är mer stabil. Sammanlagt har de offentliga 
huvudmännen anmält närmare 90 000 lediga platser under de fyra första månaderna 
2014 – en ökning med drygt 3 000 jämfört med samma period året innan. Precis som 
tidigare svarar kommunerna för den enskilt största andelen platser anmälda av offentliga 
arbetsgivare. 

Ökad omfattning av de offentliga arbetsgivarnas verksamheter 
Arbetsförmedlingens intervjuer med den offentliga sektorns huvudmän visar på en fort-
satt god ökning av verksamheternas omfattning under det senaste halvåret. Vår kartlägg-

                                                             
44 Avser perioden våren 2007-våren 2014. 
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ning visar också att utvecklingen av verksamheterna under det senaste halvåret fortsatte 
att ligga betydligt över de historiska genomsnitten hos såväl kommunerna och landsting-
en som de statliga arbetsgivarna.45 

Också inför kommande sex månader ger samtliga offentliga huvudmän uttryck för en 
fortsatt tydlig expansion av verksamheterna. Även i detta tidsperspektiv är förväntning-
arna på utvecklingen fortsatt mycket över det normala hos kommunerna och landstingen, 
men också de statliga arbetsgivarna förväntar sig en fortsatt expansion av sina verksam-
heter. Detta framgår i Arbetsförmedlingens verksamhetsindikator för offentliga arbetsgi-
vare.46 

 

Helt i linje med tidigare återfinns dock mycket stora skillnader mellan huvudmännens 
olika delverksamheter och även i vårens kartläggning är kontrasterna som störst mellan 
kommunernas olika delområden. Medan barnomsorgen, vuxenutbildningen samt vården 
och omsorgen uttrycker planer för fortsatt expansion under det närmaste halvåret fortsät-
ter neddragningarna inom gymnasieskolan. Inom landstingen är tillförsikten samtidigt 
mycket bred, även om tillväxttakten signaleras bli något mer försiktig inom sjukhusen. 
Som redan nämnts fortskrider expansionen hos de statliga arbetsgivarna i god takt. Detta 
innebär sammantaget att de nu aktuella intervjuresultaten ligger över de historiska ge-
nomsnitten för samtliga huvudmän – en bild som är särskilt tydlig hos kommunerna. 

De offentliga arbetsgivarnas verksamhetsexpansion fortsätter också i det något längre 
perspektivet sex till tolv månader framåt. Detta gäller samtliga huvudmän. Samtidigt 
återfinns fortsatt rätt stora skillnader mellan kommunernas olika delverksamheter. Helt i 
linje med tidigare signaleras fortsatta neddragningar inom gymnasieskolan medan övriga 
kommunala delområden tvärtom planerar för fortsatt expansion. Också inom landsting-

                                                             
45 Jämförelserna är gjorda på basis av säsongrensade nettotal för de offentliga arbetsgivarnas beskrivningar av 
verksamhetsutvecklingen under det senaste halvåret för perioden våren 2005-våren 2014. 
46 Jämförelserna är gjorda på basis av säsongrensade och standardiserade nettotal för de offentliga arbetsgivar-
nas förväntningar av verksamhetsutvecklingen inför det kommande halvåret. Se även bilaga 1 för en mer utförlig 
beskrivning av Arbetsförmedlingens verksamhetsindikator för offentliga arbetsgivare. 
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ens alla delar indikeras ökade verksamheter. Detsamma gäller som nämnts de statliga 
verksamheterna. Sammantaget innebär detta att alla offentliga huvudmäns verksamhets-
förväntningar ligger över de historiska genomsnitten även i detta tidsperspektiv. 

Fortsatt expansion även hos de privata utförarna 
Också de privata utförarna inom områdena utbildning respektive vård och omsorg anger 
att verksamheterna växt under det senaste halvåret. Allra tydligast ökad efterfrågan åter-
finns hos vård- och omsorgsföretagen – vilket är helt i linje med tidigare. De privata vård-
arbetsgivarna anger även mycket expansiva planer både inför det kommande halvåret och 
inför de därpå följande sex månaderna. Också utbildningsföretagen planerar för fortsatt 
ökad efterfrågan, om än inte i samma takt som de privata vårdarbetsgivarna. 

Många faktorer påverkar jobben hos de offentliga arbetsgivarna 
Både sysselsättningen och utvecklingen av verksamheterna hos de offentliga arbetsgivar-
na påverkas av en rad olika faktorer. Utsagorna påverkas dels av skiftande ekonomiska 
förutsättningar, dels av fortsatta överföringar av verksamheter till privata utförare. Det 
sistnämnda gäller inte minst genom en fortsatt utbredd konkurrens från olika friskolor. 
En mycket viktig faktor är här även utvecklingen av skatteunderlaget. Dessutom fortsätter 
den demografiska utvecklingen att skapa behov av förändringar av verksamheterna. Allra 
tydligast påverkan återfinns inom gymnasieskolan där både offentliga och privata verk-
samheter kommer att vidkännas ett fortsatt vikande elevunderlag under både 2014 och 
2015. Även om tempot i minskningen avtar är det först bortom vår prognoshorisont som 
elevkullarna åter väntas öka. Också inom grundskolan fortsätter de demografiska föränd-
ringarna att påverka elevunderlaget. Efter att ha uppvisat en vikande utveckling under 
flera år stiger dock elevunderlaget från och med 2013 även inom grundskolans senare 
årskurser. Därmed stiger grundskolans totala elevunderlag i god takt inte bara under vår 
prognosperiod utan även åren närmast därefter. Befolkningsutvecklingen fortsätter också 
att påverka behovet av barnomsorg. Här har dock den tidigare mycket starka befolknings-
tillväxten i berörda åldrar saktat in något och framöver väntas en relativt jämn tillväxt av 
barn i förskoleåldern.47 

Som framgått ovan pekar både kommunernas och landstingens planering på växande 
verksamheter framgent. För kommunernas och de statliga arbetsgivarnas del pekar dess-
utom anställningsplanerna på fler sysselsatta. Detta gäller även privata utförare inom 
området. Även om både kommuner och landsting väntas fortsätta uppvisa tvära kast i 
sina ekonomiska resultat spelar den goda tillväxten av skatteunderlaget en mer avgörande 
roll för sysselsättningsutvecklingen. Sammantaget finns det således inget i detta som 
motsäger en fortsatt god sysselsättningstillväxt inom området offentliga tjänster, även om 
utvecklingen skiljer sig något åt mellan huvudmännen och deras olika delverksamheter. 

Ökade rekryteringsproblem 
Att de offentliga arbetsgivarna under det senaste halvåret expanderat såväl verksamheter 
som personalstyrka har även fört med sig ökade rekryteringsproblem, detta från en redan 
relativt utbredd brist på rätt kompetenser. Bland alla huvudmän uppgår nu bristtalet till 
42 procent, vilket således är något högre än vad som framkommit i Arbetsförmedlingens 

                                                             
47 Enligt SCB:s befolkningsstatistik och befolkningsframskrivningar. 
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senaste undersökningar. Allra mest utbredda svårigheter noteras alltjämt i landstingens 
verksamheter. Inom vissa yrken riskerar bristen på arbetskraft att utgöra ett hinder för 
den framtida sysselsättningsutvecklingen. Också den goda arbetsmarknaden för kvalifice-
rad vårdpersonal i Norge kan utgöra ett hinder för svenska arbetsgivare att rekrytera.  

Bristen på kvalificerad personal inom sjukvården fortsätter således att göra tydliga av-
tryck i Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. I vårens kartläggning framkommer 
ånyo att mer än 90 procent av arbetsgivarna inom lasarett och slutenvård respektive inom 
primärvården upplevt svårigheter att rekrytera under det senaste halvåret. Även inom 
tandvården rapporteras fortsatt utbredda svårigheter att hitta rätt kompetenser. 

Även om de kommunala arbetsgivarna genomgående beskriver ett något lättare rekryte-
ringsläge än landstingen har bristnivån inom delar av verksamheterna stigit mycket kraf-
tigt på senare tid. Inom grundskolan anger nu mer än 60 procent av arbetsgivarna att de 
upplevt svårigheter att rekrytera önskad arbetskraft under det senaste halvåret. Detta är 
en ökning med drygt 10 procentenheter jämfört med våren 2013. Det är således uppen-
bart att de successivt stigande elevkullarna ökat behovet av rekryteringar och därmed 
även bristen på arbetskraft. Behörighetskravet för lärare har sannolikt också bidragit till 
denna utveckling. Också inom barnomsorgen är rekryteringsproblemen utbredda i och 
med att hälften av verksamheterna upplevt svårigheter att rekrytera under det senaste 
halvåret. Bland de offentliga arbetsgivarnas övriga delverksamheter samt inom det stat-
liga området är rekryteringsproblemen inte heller nu lika markerade. 

Också i vårens undersökning är den dominerande effekten av arbetsgivarnas rekryte-
ringssvårigheter att rekryteringstiderna ökade. I likhet med tidigare har arbetsgivarna 
även nu sänkt kraven på utbildning där det är möjligt. I viss utsträckning förekommer 
även misslyckade rekryteringsförsök. Intervjuerna visar också att bristen på arbetskraft 
främst inneburit att befintlig personal har fått arbeta mera, men även att kvalitén i ser-
vicen till allmänheten försämrades respektive att den produktion och service verksamhet-
erna ska leverera minskade. 

Precis som tidigare är rekryteringsproblemen väsentligt lägre hos de privata arbetsgivar-
na inom områdena utbildning respektive vård och omsorg. Bristtalen har heller inte för-
ändrats mer än marginellt jämfört med våren 2013. I den nu aktuella undersökningen 
uppger 30 procent av arbetsgivarna inom såväl utbildning som vård och omsorg att de 
har haft svårt att rekrytera önskad arbetskraft under det senaste halvåret. 

Också bland de privata arbetsgivarna inom utbildning respektive vård och omsorg var 
längre rekryteringsprocesser och sänkta krav vanliga effekter av rekryteringsproblemen. 
Arbetsgivarna anger emellertid även att man i viss utsträckning inte lyckades fullfölja sina 
planer att rekrytera. Hos vårdföretagen var en vanlig konsekvens av bristen på kompetens 
att befintlig personal fått arbeta mer samt att man i vissa fall köpte tjänster från andra 
leverantörer. Bland de privata utbildningsaktörerna medförde bristen på arbetskraft att 
produktionen och servicen minskade. Man anger också att planerad expansion fick skju-
tas på framtiden. 
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Utbudet av arbetskraft 
I en internationell jämförelse är arbetskraftsdeltagandet i Sverige högt. Arbetskraf-
ten har varje år sedan 2006, med undantag för 2009, ökat i en snabbare takt än 
befolkningen. Under denna period har arbetskraften ökat med i genomsnitt 40 000 
personer per år. Denna utveckling avspeglas även i arbetskraftsdeltagandet som 
sedan 2006 har ökat med 2,0 procentenheter till 82,2 procent. Arbetskraften be-
döms fortsätta att växa under åren 2014 och 2015, både i antal och som andel av 
befolkningen. Ökningen beräknas dock ske i en avtagande takt. 

Stark ökning av arbetskraftsutbudet 
Antalet personer i arbetskraften i åldrarna 16-64 år har under de senaste åren ökat i en 
snabbare takt än befolkningen. Under 2013 ökade arbetskraften med drygt 50 000 perso-
ner och under första kvartalet innevarande år uppgick ökningen på årsbasis till drygt 
40 000 personer. Åren 2014 och 2015 beräknas arbetskraften fortsätta att växa men i en 
mer dämpad takt. Innevarande år beräknas arbetskraften öka med 38 000 personer, eller 
0,8 procent. År 2015 ökar arbetskraften med 34 000 personer, eller 0,7 procent. Att ar-
betskraftens tillväxttakt bromsar in förklaras av att befolkningens sammansättning forts-
ätter att förändras, dels genom att befolkningsökningen dämpas i åldrar med högt arbets-
kraftsdeltagande, dels därför att befolkningen fortsätter att öka i åldrar med ett genom-
snittligt lägre deltagande i arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet i Sverige är i en inter-
nationell jämförelse högt och de senaste årens uppgång i andelen som deltar i arbetskraf-
ten fortsätter. I år beräknas arbetskraftsdeltagandet uppgå till 82,5 procent för att sedan 
fortsätta att stiga till 82,6 procent 2015. 

 

Arbetskraften ökar snabbare än befolkningen 
Antalet personer i arbetskraften påverkas av flera faktorer. De två viktigaste är den demo-
grafiska utvecklingen samt hur benägenheten att delta i arbetskraften förändras. Sedan 
2006 har befolkningen i åldrarna 16-64 år ökat med drygt 190 000 personer, eller 3,3 
procent. Under samma period har antalet personer i arbetskraften ökat med närmare 
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280 000, eller 5,9 procent. Det innebär att arbetskraften i genomsnitt per år stigit med 
40 000 personer under perioden 2006-2013. Arbetskraften har således under de senaste 
åren ökat i en snabbare takt än befolkningen, vilket förklaras av positiva trender i arbets-
kraftsdeltagandet, framför allt bland utrikes födda. Fördelat på födelseregion visar sta-
tistiken på en utveckling där antalet utrikes födda i arbetskraften har ökat med 240 000 
sedan 2006 medan ökningen av inrikes födda under samma period uppgår till närmare 
40 000 personer. Det innebär att 85 procent av utbudsökningen sedan 2006 har utgjorts 
av utrikes födda. Deras bidrag till arbetskraftens uppgång har varit särskilt starkt sedan 
2008 och framåt. 

Allt fler utrikes födda i arbetskraften 
Deltagandet i arbetskraften bland utrikes födda fortsätter att stiga trots det starka inflödet 
av nyanlända i befolkningen. Utvecklingen är anmärkningsvärd inte minst med tanke på 
att de senaste åren präglats av perioder med dämpad efterfrågan på arbetskraft. Det är 
under dessa perioder arbetskraften vanligtvis krymper till följd av att personer lämnar 
arbetsmarknaden när chansen att finna arbete minskar. Att arbetskraftsdeltagandet bland 
utrikes födda ökat beror förmodligen på flera olika faktorer. En är att utrikes födda har en 
stark koppling till privata tjänstenäringar som påverkats minst av de senaste årens låg-
konjunktur. Dessutom har ökningen av utrikes födda i befolkningen under senare år skett 
i åldersgrupper där det är vanligt att delta i arbetslivet. En mycket stor andel av nettoin-
vandringen under senare år har nämligen utgjorts av personer i åldersspannet 25-44 år.48 
En annan tänkbar orsak till högre arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda är att ar-
betskraftsinvandring blivit vanligare och att den gruppen går direkt in i arbetskraften. 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är ytterligare en faktor som påskyndar inträdet i 
arbetskraften för grupper av utrikes födda.49 

 

                                                             
48 Enligt SCB:s befolkningsstatistik. 
49 Etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010. Reformen innebär att flyktingar, andra skyddsbehö-
vande och deras anhöriga i åldern 20-64 år som beviljats uppehållstillstånd ska skrivas in på Arbetsförmedling-
en och delta i olika etableringsinsatser. Syftet är att påskynda arbetsmarknadsetableringen. Om dessa svarar i 
AKU att de är arbetssökande ingår de i arbetskraften. 
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Sedan 2006 har antalet utrikes födda i befolkningen i åldrarna 16-64 år ökat med över 
270 000 personer. Nettoinvandringen har legat på en hög nivå, som under de senaste 
åren uppgått till drygt 40 000 personer per år. Tillväxten av utrikes födda i befolkningen 
väntas fortgå. Under 2014 beräknas antalet utrikes födda i befolkningen öka med drygt 50 
000 personer och en stor del av denna ökning väntas ske i åldrarna 25-44 år, alltså i åld-
rar då det är vanligt att delta i arbetskraften. Under 2015 förutses antalet utrikes födda i 
dessa åldrar fortsätta att stiga, dock inte i samma takt som tidigare.50 Detta innebär att 
det demografiska tillskottet av utrikes födda till arbetskraften kommer att dämpas under 
prognosperioden. 

För inrikes födda är befolkningsutvecklingen den omvända. Sedan 2006 har antalet inri-
kes födda i befolkningen i åldrarna 16-64 år minskat med närmare 80 000 och enligt 
SCB:s befolkningsprognos kommer nedgången att fortsätta under de kommande åren. 
För 2014 beräknas antalet minska med 25 000 men befolkningsförändringens fördelning 
på åldrar medför dock att den negativa demografiska effekten på arbetskraften stannar 
vid drygt 10 000 personer.51 Befolkningsutvecklingen de närmaste åren innebär att ar-
betskraftsdeltagandet måste stiga så pass mycket, från en redan hög nivå, att det översti-
ger effekten av befolkningsminskningen om antalet inrikes födda i arbetskraften ska öka 
under de närmaste åren. 

Lågt arbetskraftsdeltagande bland de lägst utbildade… 
Vår bedömning är att det inte finns något stort utrymme att ytterligare höja deltagandet i 
arbetskraften bland inrikes födda. I exempelvis åldrarna 35-54 år uppgår arbetskraftsdel-
tagandet till över 90 procent såväl bland män som bland kvinnor. Det finns dock grupper 
i befolkningen med potential att höja sitt deltagande i arbetskraften. Till exempel gäller 
detta de yngre, genom att övergången från utbildningsväsende till arbetsliv sker i ett tidi-
gare skede i livet. Även bland äldre finns det utrymme att höja arbetskraftsdeltagandet, 
vilket har skett under senare år, främst bland personer i åldrarna 65-74 år. Men det är 
framför allt två andra grupper i befolkningen som har betydligt lägre arbetskraftsdelta-
gande än befolkningen som helhet och av denna anledning är en outnyttjad potential. Den 
ena är personer med endast förgymnasial utbildning och den andra är utrikes födda kvin-
nor, och då i synnerhet kvinnor födda utanför Europa. 

Antalet personer i arbetskraften med endast förgymnasial utbildning har minskat under 
de senaste åren, och sedan 2006 uppgår minskningen till ungefär 160 000 personer. Det 
beror på att antalet i befolkningen med kort utbildning sjunker, men det beror också på 
att korttidsutbildade i större utsträckning än de med starkare utbildningsbakgrund väljer 
att lämna arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet för personer med endast förgymnasial 
utbildning var 2013 så lågt som 55,6 procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år. Detta 
kan jämföras med ett deltagande i arbetskraften på 86,6 procent för gruppen med gymn-
asial utbildning. 

Skillnaderna är fortsatt mycket stora när man redovisar arbetskraftsdeltagande i åldrarna 
25-54 år, det vill säga de åldrar som har högst deltagande i arbetskraften. I dessa åldrar 
uppgick arbetskraftsdeltagandet 2013 bland förgymnasialt utbildade och gymnasialt ut-

                                                             
50 Enligt SCB:s befolkningsprognos. 
51 Beräknat utifrån arbetskraftsdeltagande år 2013 fördelat på ettårsklasser, kön och födelseregion ställt mot 
SCB:s befolkningsprognos för åren 2014 och 2015. 
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bildade till 77,6 respektive 91,4 procent. Det innebär att nästan var fjärde med högst för-
gymnasial utbildning i åldersgruppen 25-54 år står utanför arbetsmarknaden jämfört 
med knappt var tionde med gymnasial utbildning. Detta visar att personer utan gymnasi-
eutbildning i större utsträckning befinner sig utanför arbetsmarknaden. För många med 
förgymnasial utbildning som står utanför är vägen till ett aktivt deltagande på arbets-
marknaden lång. Många är i behov av längre utbildningsinsatser för att kunna konkurrera 
om jobben. 

 

…samt bland utrikes födda kvinnor 
Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre än bland inrikes 
födda kvinnor, och skillnaden har inte minskat nämnvärt under de senaste åren. Första 
kvartalet innevarande år uppgick arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor i 
åldrarna 16-64 år till 69,6 procent, och bland kvinnor födda utanför Europa var andelen 
64,5 procent. Motsvarande tal bland inrikes födda kvinnor uppgick till 81,9 procent. Det 
innebär att skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan inrikes och utrikes födda kvinnor 
uppgår till drygt 12 procentenheter. Skillnaden är även stor fördelat på utbildningsbak-
grund, exempelvis är arbetskraftsdeltagandet nästan 10 procentenheter lägre bland utri-
kes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning än bland inrikes födda kvinnor på mot-
svarande utbildningsnivå. Talen illustrerar den stora potential utrikes födda kvinnor ut-
gör. Om exempelvis arbetskraftsdeltagandet bland dessa skulle vara lika högt som bland 
inrikes födda kvinnor skulle närmare 90 000 fler delta i arbetskraften.52 

  

                                                             
52 Beräknat utifrån relativa arbetskraftstal 2013 (ettårsklasser) ställt mot befolkningen samma år. 

Ålder

Procent

16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64
0

20

40

60

80

100

Förgymnasialt utbildade
Utrikes födda kvinnor
Totalt

Källa: SCB, AKU

2013

Arbetskraftsdeltagande totalt, utrikes födda kvinnor 
samt förgymnasialt utbildade



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 
 

 

 

80

Arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen 
Arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 år har enligt AKU legat strax över 8 procent i 
säsongrensade tal sedan andra halvåret 2012. Arbetslösheten kommer att minska något 
under de närmaste åren. Nedgången av arbetslösheten fortsätter dock att motverkas av 
ett fortsatt ökat utbud av arbetskraft. Arbetslösheten beräknas uppgå till 8,0 procent 
2014 och 7,6 procent 2015. 

Den starka utvecklingen av arbetskraftsutbudet under 2014 års första månader har 
inneburit att arbetslösheten har tenderat att öka svagt. Samtidigt har antalet inskrivna 
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskat sedan hösten 2013. Det finns alltså två olika 
tendenser. Tolkningen av de divergerande resultaten är att arbetslösheten endast upp-
visat små förändringar under inledningen av 2014. 

Små förändringar av arbetslösheten 
Arbetslösheten började sjunka successivt i början av 2013, men under vintern 2013-2014 
har den enligt AKU återigen visat tendenser till en ökning.53 Förändringarna är dock små. 
Under det första kvartalet 2014 uppgick arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 år till i 
genomsnitt 8,7 procent av arbetskraften eller 428 000 personer. I säsongrensade tal upp-
gick nivån till 8,2 procent. Det är ungefär samma nivå på arbetslösheten som under det 
första kvartalet 2013. 

Av de arbetslösa var 151 000 heltidsstuderande som aktivt söker arbete, vilket motsvarar 
3,1 procent av arbetskraften. Antalet är något lägre än vid samma tidpunkt ett år tidigare, 
och har minskat sedan sensommaren 2013. Under första kvartalet 2013 var andelen 3,2 
procent, motsvarande 158 000 personer. Gruppen studerande arbetslösa uppvisar mycket 
stora säsongsmässiga skillnader med en toppnivå under andra kvartalet och en botten-
nivå under tredje kvartalet. Antalet arbetslösa som inte studerade uppgick till 277 000 
personer eller 5,6 procent, vilket är en liten ökning sedan samma period 2013. 

 

                                                             
53 Analysen är baserad på säsongrensade data från arbetskraftsundersökningen (AKU), visade som trendvärden.  
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Arbetslösheten sjunker till 7,6 procent 2015 
Den utveckling som inleddes under 2013 bedöms fortsätta under hela vår prognosperiod. 
Under hösten 2014 och under 2015 bedöms arbetsmarknaden fortsätta att förstärkas i 
sådan omfattning att arbetslösheten gradvis åter kommer att fortsätta att sjunka. Arbets-
löshetens nedgång begränsas dock av en fortsatt relativt hög tillväxt av arbetskraften.  

År 2013 uppgick arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 år till i genomsnitt 403 000 perso-
ner, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Jämfört med 2012 är detta en ökning 
med 9 000 personer eller 0,1 procentenhet. Den förhållandevis svaga inledningen på 2014 
medför att årsgenomsnittet för arbetslösheten endast kommer att förändras obetydligt 
under 2014 jämfört med 2013. Detta betyder att arbetslösheten 2014 kommer att uppgå 
till 400 000 personer eller 8,0 procent. Nästa år bedöms den förstärkta arbetsmarknaden 
resultera i en nedgång av arbetslösheten till en nivå på 380 000 personer, motsvarande 
7,6 procent av arbetskraften. 

Arbetslöshetstiderna minskar 
Efter finanskrisen 2008-2009 ökade den genomsnittliga tiden i arbetslöshet. Därefter 
stabiliserades arbetslöshetstiden på en nivå omkring 35 veckor och förändrades relativt 
lite under flera år. Det första kvartalet 2014 var den genomsnittliga arbetslöshetstiden 
dock något lägre jämfört med samma kvartal 2013. Under första kvartalet 2014 uppgick 
den genomsnittliga arbetslöshetstiden till närmare 33 veckor, vilket är drygt 2 veckor 
mindre än under samma kvartal 2013. Arbetslöshetstiderna har minskat bland både 
kvinnor och män. Männen har dock fortfarande de längsta arbetslöshetstiderna, 35 veck-
or jämfört med 30 veckor för kvinnorna.  

 

Det är stora skillnader i arbetslöshetstidens längd mellan olika åldersgrupper. Ungdomar 
har i genomsnitt de kortaste arbetslöshetstiderna och de allra äldsta på arbetsmarknaden 
de längsta. Arbetslöshetstidens längd har dock minskat mest i åldersgruppen 25-54 år 
sedan förra året. Denna åldersgrupp hade under första kvartalet 2014 drygt 5 veckor kor-
tare arbetslöshetstid än under samma kvartal 2013. Även i åldersgruppen 16-24 år har 
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den genomsnittliga tiden i arbetslöshet minskat medan den har ökat för den äldsta ål-
dersgruppen, 55-64 år. Ungdomar i åldersgruppen 16-24 år hade en genomsnittlig arbets-
löshetstid på 15 veckor under det första kvartalet 2014. I åldersgruppen 25-54 år var den 
genomsnittliga arbetslöshetstiden 37,5 veckor och i åldrarna 55-64 år var den nästan 64 
veckor. 

Stora skillnader i arbetslöshet mellan olika åldersgrupper 
Männen har alltjämt en högre arbetslöshet än kvinnorna. Under början av 2013 uppvi-
sade arbetslösheten en fallande tendens för både kvinnor och män. Minskningen klingade 
dock av under hösten och vintern 2013-2014. Under årets första kvartal var andelen ar-
betslösa män av arbetskraften 9,1 procent. Motsvarande andel för kvinnorna var 8,3 pro-
cent. Jämfört med första kvartalet 2013 är arbetslösheten ungefär oförändrad bland både 
kvinnor och män. 

 

Skillnaderna är stora mellan olika åldersgrupper när det gäller den relativa arbetslöshet-
en, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften. Arbetslösheten är högst bland de 
yngsta. Av arbetskraften i åldersgruppen 16-24 år var 25,2 procent arbetslösa under det 
första kvartalet 2014. I åldersgruppen 25-34 år var motsvarande andel 8,8 procent. Ar-
betslösheten är lägst i åldrarna 35-64 år där den under det första kvartalet låg på nivåer 
mellan 5,2 och 5,7 procent i tioårsgrupperna. Den relativa arbetslösheten har förändrats 
mycket litet sedan första kvartalet 2013 med undantag för ungdomar i åldrarna 16-24 år 
där den relativa arbetslösheten har sjunkit med 1,2 procentenheter. 
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Hälften av arbetslösa ungdomar är heltidsstuderande som söker arbete 
Att arbetslösheten sjunker i den yngsta åldersgruppen sammanhänger med att ungdo-
marna alltid gynnas när efterfrågan på arbetskraft ökar. På motsvarande sätt stiger även 
arbetslösheten snabbast för ungdomarna vid en minskad efterfrågan. Många unga befin-
ner sig i en etableringsfas på arbetsmarknaden, vilket medför att det är vanligt med kor-
tare perioder av arbetslöshet. Arbetslösheten i denna åldersgrupp är därför betydligt 
högre än för övriga åldrar. Den högre relativa arbetslösheten förklaras även av att arbets-
kraftsdeltagandet är litet bland ungdomarna eftersom många studerar utan att samtidigt 
söka arbete. Bland de studerande ungdomarna finns det dock även en stor grupp som 
söker ett arbete, trots att de ser studierna som sin huvudsakliga sysselsättning. Till de 
heltidsstuderande som söker arbete ska även de som deltar i program med aktivitetsstöd 
räknas. 

De arbetslösa i åldrarna 16-24 år utgör således en mycket heterogen grupp bestående av 
personer som uppfattar studier som sin huvudsakliga sysselsättning och friktionsarbets-
lösa, men också av strukturellt arbetslösa. Det finns emellertid en grupp ungdomar som 
har det betydligt svårare än andra att få arbete. Kännetecknande för dessa ungdomar är 
att de ofta saknar en fullständig gymnasieutbildning. Läs mer om detta i avsnittet om 
arbetsmarknadspolitiska utmaningar. 

Ungdomsarbetslösheten blir avsevärt lägre om den istället för till arbetskraften relateras 
till befolkningen. Arbetslösheten i åldersgruppen 16-24 år var 25,2 procent av arbetskraf-
ten under årets första kvartal. Ställer man istället antalet arbetslösa i de yngsta åldrarna i 
relation till befolkningen i samma ålderskategori reduceras andelen arbetslösa till 14,0 
procent. Totalt var 155 000 unga arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningen. I detta 
värde ingår även arbetslösa som är heltidsstuderande och har sökt arbete. Mer än hälften 
av de arbetslösa ungdomarna är heltidsstuderande som söker arbete. Om de heltidsstu-
derande som söker arbete exkluderas från antalet arbetslösa ungdomar blir antalet istället 
70 000. Då blir arbetslöshetstalet 11,4 procent av arbetskraften. Ställs samma grupp mot 
befolkningen krymper andelen arbetslösa unga ytterligare, till 6,3 procent. 
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Finanspolitiska rådet anser att det är olämpligt att använda arbetslöshet bland 15-24-
åringar som mått på ungdomars etableringsproblem på arbetsmarknaden. Rådet föreslår 
istället det så kallade inaktivitetsmåttet (NEET), det vill säga unga som varken jobbar 
eller studerar. Under 2013 var det 7,5 procent av befolkningen i Sverige i åldrarna 18-24 
år som varken jobbade eller studerade. Detta kan jämföras med 13 procent för EU sam-
mantaget och 12,8 procent för euroområdet. 

Arbetslösheten ökar bland utrikes födda 
Arbetslösheten är mycket högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Antalet utri-
kes födda i arbetskraften har ökat under de senaste åren. Antalet arbetslösa utrikes födda 
har ökat under det senaste året medan antalet arbetslösa inrikes födda har minskat. Un-
der första kvartalet 2014 var 155 000 utrikes födda arbetslösa, en ökning med 10 000 
jämfört med samma kvartal 2013. Samtidigt har antalet arbetslösa inrikes födda minskat 
med nästan lika mycket, från 282 000 till 273 000 personer. Bland inrikes födda i åldrar-
na 16-64 år var arbetslösheten 6,8 procent under första kvartalet 2014, vilket är något 
lägre än under motsvarande period föregående år. Arbetslösheten bland utrikes födda var 
17,3 procent och bland utomeuropeiskt födda 23,2 procent. Arbetslösheten har fortsatt att 
öka för dessa grupper jämfört med året innan. Antalet utomeuropeiskt födda heltidsstu-
derande som aktivt söker arbete är dock högt, 8 procentenheter. Det beror troligen på att 
många befinner sig i arbetsmarknadspolitiska program. 

 

Arbetslösheten bedöms minska för inrikes födda under prognosperioden. Mycket talar för 
att arbetslösheten kommer att minska även för utrikes födda under de närmaste åren. 
Yrkesområden som är vanliga inkörsportar till arbetsmarknaden för utrikes födda be-
döms öka antalet anställda i fortsatt god takt. Det gäller vissa arbeten inom den privata 
tjänstesektorn, exempelvis jobb inom hotell och restaurang, personliga tjänster och han-
del, men även en del arbeten inom den offentliga tjänstesektorn. 
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Hälften av de arbetslösa är ny- eller återinträdande på arbetsmarknaden 
Arbetslösheten består till stor del av personer som är på väg in på arbetsmarknaden. Mer 
än hälften av de arbetslösa under första kvartalet 2014 var ny- eller återinträdande på 
arbetsmarknaden.54 Endast drygt var tredje arbetslös befann sig i någon form av anställ-
ning före sin arbetslöshet. Här återfanns drygt 20 procent som hade en tidsbegränsad 
anställning innan arbetslösheten, och 14 procent som blev arbetslösa på grund av varsel, 
det vill säga personal- och driftsinskränkningar. Arbetslösheten består således endast i 
mindre omfattning av personer som förlorat sin anställning på grund av varsel. Under 
finanskrisen var andelen högre och 2009 uppgick den till 20 procent. 

 

Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskar 
Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, det vill säga öppet arbetslösa och 
sökande i program med aktivitetsstöd, började minska under hösten 2013. Nedgångstak-
ten har successivt ökat de senaste månaderna. Arbetslösheten har minskat mest bland 
ungdomar och arbetslösa med kort inskrivningstid, alltså personer som står närmare 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten har minskat bland både kvinnor och män. Denna ut-
veckling skiljer sig åt jämfört med AKU. Arbetslösheten enligt AKU och inskrivna arbets-
lösa har under många år visat samma utveckling. Hösten 2013 började serierna divergera 
och arbetslösheten i AKU började visa en tendens till ökning samtidigt som antalet in-
skrivna arbetslösa började minska. Gapet har sedan dess vidgats undan för undan. För-
ändringen inträffade i samband med att aktivitetsrapporteringen infördes, vilket delvis 
skulle kunna vara en förklaring till utvecklingen. 

I slutet av april 2014 var 377 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsför-
medlingen. Det är 23 000 färre än under samma månad 2013. Arbetslösheten har mins-
kat både bland öppet arbetslösa och bland deltagare i program med aktivitetsstöd. Av de 
inskrivna arbetslösa i april 2014 var nästan 194 000 öppet arbetslösa och nästan lika 
många, 184 000, deltog i program med aktivitetsstöd. 

                                                             
54 Här avses åldersgruppen 15-74 år. 
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I relativa tal uppgick andelen inskrivna arbetslösa i april 2014 till 8,0 procent av den re-
gisterbaserade arbetskraften i åldrarna 16-64 år. Av dessa var 4,1 procentenheter öppet 
arbetslösa och 3,9 procentenheter deltog i program med aktivitetsstöd. I april 2013 ut-
gjorde de inskrivna arbetslösa 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. På års-
basis har därmed andelen inskrivna arbetslösa minskat med 0,5 procentenheter. Arbets-
lösheten är högre bland män än bland kvinnor, i april 2014 var andelen arbetslösa 8,4 
respektive 7,4 procent. 

I takt med att arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas bedöms antalet inskrivna arbets-
lösa fortsätta att minska under prognosperioden. Helårsgenomsnittet för inskrivna ar-
betslösa uppgick 2013 till 404 000 personer. År 2014 väntas antalet inskrivna arbetslösa 
minska till cirka 380 000 personer och år 2015 beräknas den genomsnittliga nivån 
minska ytterligare till omkring 350 000 personer. 

Omkring 200 000 programdeltagare både 2014 och 2015 
Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att 
hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Sjukförsäkringsreformen ökar individernas möjligheter att utifrån sina förutsättningar för 
arbete komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Etableringsreformen möjliggör för nyan-
lända att få en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet. 

De arbetsmarknadspolitiska programmen ska leda till att de arbetssökande får en star-
kare ställning på arbetsmarknaden och bättre förutsättningar att få ett arbete. Genom 
programdeltagandet behåller den arbetssökande anknytningen till arbetsmarknaden, 
vilket minskar risken för långvarig arbetslöshet och utslagning. De arbetsmarknadspoli-
tiska programmen ska även bidra till att de arbetssökande får de kunskaper som efterfrå-
gas och därmed motverka arbetskraftsbrist. Insatserna har en fördelningspolitisk dimens-
ion, vilket innebär att sökande som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. De 
arbetsmarknadspolitiska programmen indelas i två huvudgrupper, dels program med 
aktivitetsstöd, dels vissa program med lönestöd, även benämnda arbeten med stöd. 
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Programmen med aktivitetsstöd utgörs i allt väsentligt av olika slag av aktiverings-, ut-
bildnings- och praktikinsatser, till exempel arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik 
samt jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Behovet av dessa 
insatser och deras utformning påverkas i relativt hög grad av konjunkturläget och situat-
ionen på arbetsmarknaden. 

I de arbetsmarknadspolitiska programmen ingår förutom program med aktivitetsstöd 
även anställningsstöden. Dessa finns numera i två former, dels instegsjobb, som vänder 
sig till nyanlända invandrare, dels särskilt anställningsstöd inom jobb- och utvecklingsga-
rantin. De särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför ned-
satt arbetsförmåga ingår visserligen i arbete med stöd, men däremot inte i de arbets-
marknadspolitiska programmen. 

Under 2013 uppgick antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, det vill säga 
deltagare i program med aktivitetsstöd samt sökande med anställningsstöd, till i genom-
snitt 201 000 personer. Detta motsvarar 4,1 procent av arbetskraften55 och är en ökning 
med 14 000 personer sedan 2012. Under prognosperioden väntas endast mycket små 
förändringar av antalet programdeltagare. År 2014 bedöms antalet deltagare minska nå-
got för att uppgå till 198 000 personer som helårsgenomsnitt, vilket motsvarar 4,0 pro-
cent av arbetskraften. Under 2015 väntas antalet deltagare bli 200 000 personer. Under 
perioden beräknas antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för 
ungdomar minska samtidigt som övriga program med aktivitetsstöd samt anställnings-
stöden bedöms öka. 

Färre deltagare i garantiprogrammen 2014 och 2015 
Jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar utgör tillsammans när-
mare 70 procent av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Störst är 

                                                             
55 Arbetskraften enligt AKU. 
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jobb- och utvecklingsgarantin som i genomsnitt hade 99 000 deltagare per månad 2013, 
varav en tredjedel i sysselsättningsfasen. 

Det totala antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms börja minska under 
2014 i samband med att efterfrågan på arbetskraft ökar. Nedgången fortsätter åren däref-
ter. Förutsättningen för den utvecklingen är en ihållande god konjunktur inte bara i Sve-
rige utan även i omvärlden. Trots en viss förbättring av efterfrågeläget under de närmaste 
åren kommer efterfrågan på arbetskraft att bli alltför svag för att grupper med en svag 
position på arbetsmarknaden ska kunna uppleva några stora lättnader i sin arbetsmark-
nadssituation. Dessutom har utbudet av arbetskraft inom traditionellt svaga grupper ökat 
kraftigt på senare år och den ökningen fortsätter under kommande år. Konkurrensen om 
jobben med lägre anställningskrav är därmed hårdare och dessa grupper kan heller inte 
konkurrera om arbeten med högre anställningskrav. 

 

Antalet deltagare i sysselsättningsfasen beräknas upphöra att öka till följd av Regeringens 
reformer för att bryta långa perioder i öppen arbetslöshet, genom en utökad satsning på 
bland annat särskilt anställningsstöd och utvecklingsanställningar vid Samhall. 

Antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms börja minska under 2014 efter 
en ökning under inledningen av året. Under 2014 och 2015 väntas antalet deltagare i ge-
nomsnitt bli omkring 103 000 respektive 95 000 personer. I dessa värden ingår nyan-
lända som lämnar etableringsuppdraget och går till jobb- och utvecklingsgarantin. Vid 
årsskiftet 2012-2013 gick de första personerna med avslutad etableringsplan in i jobb- 
och utvecklingsgarantin. Under 2014 beräknas denna grupp uppgå till i genomsnitt cirka 
2 400 personer per månad. År 2015 beräknas nivån bli 5 400 per månad. 

Antalet personer i sysselsättningsfasen har ökat successivt under de senaste åren. Denna 
uppgång beräknas upphöra under 2014. År 2013 ingick i genomsnitt omkring 34 000 
personer per månad i sysselsättningsfasen. Årsgenomsnittet beräknas ligga kvar på unge-
fär samma nivå 2014 för att sjunka något därefter, till 33 000 personer 2015. 
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Arbetslöshetens utveckling bland ungdomar styr inflödet i jobbgarantin för ungdomar. 
Ungdomar är den i särklass mest rörliga gruppen och växlar sin arbetsmarknadsstatus 
betydligt mer frekvent än andra grupper på arbetsmarknaden. Ungdomskullarnas storlek 
kulminerade dock 2012, vilket innebär att det blir ett sjunkande antal ungdomar på ar-
betsmarknaden de närmaste åren. Ungdomar med kort utbildning kommer att fortsätta 
drabbas hårt av arbetslöshet under kommande år. De ungdomar som saknar komplett 
gymnasieutbildning får svårt att konkurrera om jobben och dessa personer får längre 
arbetslöshetstider än andra ungdomar även om efterfrågan på arbetskraft ökar. En stor 
del av de korttidsutbildade ungdomarna bedöms kvalificera sig för deltagande i garanti-
programmen. 

År 2013 uppgick antalet personer i jobbgarantin för ungdomar till i genomsnitt omkring 
38 000 per månad. Frånsett säsongmässiga variationer har antalet ungdomar i jobbga-
rantin minskat det senaste året. Denna nedgång beräknas fortsätta under kommande år 
till följd av en sjunkande arbetslöshet bland ungdomar. Under åren 2014 och 2015 be-
döms nivån uppgå till 33 000 respektive 30 000 ungdomar i genomsnitt per månad.  

Sammantaget deltog 137 000 personer i garantiprogrammen varje månad 2013. Antalet 
deltagare väntas börja minska under 2014 för att uppgå till i genomsnitt 134 000 perso-
ner per månad. År 2015 beräknas nivån minska ytterligare till 124 000 personer. 

Läs mer om samtliga program i Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadspolitiska 
program. Årsrapport 2013. 

 

Fördjupningsruta 
Långtidsarbetslöshetens utveckling 

Kraftig ökning av antalet långtidsarbetslösa 2009-2010 
Under 2013 var antalet arbetslösa i genomsnitt 403 000 i åldersgruppen 16-64 år, enligt 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar. Omkring 30 procent av dessa var långtidsarbetslösa, 
det vill säga hade en arbetslöshetstid på 6 månader eller mer.56 Andelen långtidsarbets-
lösa utgör i dag en större andel av de arbetslösa än 2008 då andelen uppgick till 24,5 pro-
cent. 

I samband med finanskrisen ökade antalet arbetslösa kraftigt, och allt fler blev kvar i ar-
betslöshet under en längre tid. Andelen långtidsarbetslösa av det totala antalet arbetslösa 
ökade fram till toppåret 2010 då var tredje arbetslös person var långtidsarbetslös. Under 
2011 sjönk såväl antalet som andelen långtidsarbetslösa. Sedan dess har antalet långtids-
arbetslösa legat kvar på en ungefär oförändrad nivå, 120 000, vilket motsvarar omkring 
30 procent av samtliga arbetslösa. Utvecklingen skiljer sig dock mellan långtidsarbetslösa 
som är födda i Sverige och dem som är utrikes födda. Medan antalet långtidsarbetslösa 
inrikes födda har fortsatt att sjunka sedan 2011 har antalet utrikes födda ökat ytterligare. 
Under första kvartalet 2014 uppgick antalet långtidsarbetslösa inrikes födda till 65 000 
personer och antalet utrikes födda till 55 000 personer. 

                                                             
56 Arbetskraftsundersökningarna, 16-64 år, en arbetslöshetstid på 27 veckor eller mer. 
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Män är långtidsarbetslösa i högre utsträckning än kvinnor och äldre i större omfattning 
än yngre. Bland ungdomar i åldrarna 16-24 år utgör andelen långtidsarbetslösa endast 15 
procent av samtliga arbetslösa ungdomar. I åldersgruppen 25-54 år är motsvarande andel 
drygt en tredjedel och bland de äldsta i åldrarna 55-64 år är nästan hälften av de arbets-
lösa långtidsarbetslösa. Utrikes födda har större risk att bli långtidsarbetslösa än personer 
födda i Sverige. Bland utrikes födda arbetslösa är närmare 40 procent långtidsarbetslösa 
jämfört med cirka 25 procent bland de inrikes födda.57 

 

Den relativa långtidsarbetslösheten, det vill säga antalet långtidsarbetslösa som andel av 
arbetskraften, skiljer stort mellan olika grupper. Över 6 procent av arbetskraften som är 
utrikes född är långtidsarbetslös jämfört med omkring 1,5 procent av den inrikes födda 

                                                             
57 Genomsnitt kvartal 2 2013-kvartal 1 2014. 
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arbetskraften. Även om arbetslösa ungdomar riskerar att bli långtidsarbetslösa i mindre 
utsträckning än övriga åldersgrupper så är andelen långtidsarbetslösa av arbetskraften en 
bra bit högre bland ungdomar än bland övriga åldersgrupper. Detta är en följd av ung-
domsgruppens högre totala arbetslöshet. 

Tecken på minskad långtidsarbetslöshet 
Under de senaste månaderna finns det en tendens till ett minskat antal långtidsarbetslösa 
och även en minskad andel långtidsarbetslösa relaterat till samtliga arbetslösa. Det är 
bland personer födda i Sverige som nedgången har skett och tendensen är tydligast bland 
män, ungdomar i åldrarna 16-24 år samt i viss mån bland äldre i åldrarna 55-64 år. Men 
även för övriga grupper finns det tecken på att ökningen har upphört. Andelen långtids-
arbetslösa relaterat till samtliga arbetslösa minskar dessutom för både män och kvinnor 
och i flertalet åldersgrupper. 
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Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken 

Matchningsläget 
Efterfrågan på arbetskraft ökar varvid Arbetsförmedlingens arbete med att under-
lätta matchningen står än mer i centrum, allt för att sysselsättningsuppgången ska 
underlättas. Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser står alltid i fo-
kus. Arbetsförmedlingen kommer att arbeta utifrån ett förlopp där antalet arbets-
lösa med utbildning och god kompetens minskar i takt med att konjunkturen för-
stärks. Arbetskraftstillgången krymper dock successivt, i synnerhet i befolknings-
svaga regioner med stora pensionsavgångar. Arbetsförmedlingens matchningsar-
bete kommer därför att utsättas för stora utmaningar under de två närmaste åren. 

Matchning i fokus – krav på ökad rörlighet åren 2014 och 2015 
En viktig förutsättning för att jobbtillväxten och matchningen ska lyckas är att omställ-
ningen och rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Arbetsförmedlingen behöver draghjälp 
av det reguljära utbildningsväsendet när det gäller att öka utbildningsinsatserna och öka 
utflödet av färdigutbildad arbetskraft. Utbildningsutbudet måste även ha en god överens-
stämmelse med hur efterfrågan på arbetskraft ser ut. Rörligheten på arbetsmarknaden 
måste dessutom öka, inte bara via utbildning till andra yrken utan även i form av geogra-
fisk rörlighet. Det kommer att föreligga tydliga geografiska skillnader i efterfrågeläget och 
i storleken på behoven av att rekrytera inom olika yrken. Det blir således av än större 
betydelse att arbetslösa flyttar eller pendlar till nya jobb på andra orter. 

Matchningen försvåras av den strukturella arbetslösheten 
Ett viktigt led för att förbättra resultaten i matchningsarbetet är att stärka positionen på 
arbetsmarknaden för arbetslösa som saknar vissa kompetenser. Detta arbete är av central 
betydelse för att åstadkomma en långsiktigt god utveckling av sysselsättningen. En sti-
gande andel av jobben måste tillsättas med arbetslösa som i normalfallet inte finner ett 
arbete lika snabbt som arbetslösa med starkare ställning på arbetsmarknaden. Match-
ningen på arbetsmarknaden blir mot den bakgrunden en stor utmaning och i det sam-
manhanget kommer Arbetsförmedlingens arbete med matchningsuppdraget att sättas på 
svåra prov. En grundläggande förutsättning för att lyckas väl i matchningsarbetet är att 
Arbetsförmedlingens medarbetare besitter goda kontakter med arbetsgivare inom olika 
branscher. Arbetsförmedlingen behöver nära kontakter med arbetsgivarna för att till-
sammans med dem finna lösningar för att tillsätta de lediga jobben och samtidigt finna 
lösningar för personer som inte fullt ut har de kompetenser som efterfrågas. Här har 
många regioner med en krympande arbetsför befolkning en framgångsfaktor i att vara 
attraktiva inflyttningsregioner – inte minst för utrikes födda. 

Arbetslöshetens struktur ser annorlunda ut än vid jämförbara konjunkturlägen tidigare, 
något som gör arbetet med matchningen betydligt svårare. Tillgången på arbetslösa med 
god utbildning kommer allt eftersom tiden går att sina i många regioner i landet. Samti-
digt kommer det att finnas en stor tillgång på arbetslösa med kort utbildning eller med 
yrkeskompetenser som endast efterfrågas i liten grad. En tydlig trend på arbetsmark-
naden är att många jobb tillkommer inom yrken där det krävs en kunskapsnivå som mot-
svarar eftergymnasial utbildning. Det sker också en ökning av jobb där utbildningskraven 
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är lägre och där har ökningen varit tydlig under det senaste året, men för att få dessa 
jobba krävs ofta slutförd gymnasieutbildning. En del av dessa jobb går också till efter-
gymnasialt utbildade. Denna förändring mot ett komplexare matchningsuppdrag speglar 
mycket väl den allt större utmaning som Arbetsförmedlingen står inför inom ramen för 
sitt verksamhetsfält. 

Arbetsförmedlingen måste inom sitt arbetsområde motverka att arbetslösa blir fast i till-
bakagående yrken där det råder konstant hög arbetslöshet och inom vilka utsikterna att 
finna ett nytt arbete är begränsade oavsett konjunkturläge. Den formen av arbetslöshet 
benämns vanligen strukturarbetslöshet. Misslyckas detta arbete kommer arbetslösheten 
att upphöra att minska vid högre nivåer än under tidigare konjunkturförbättringar, sam-
tidigt som bristen på arbetskraft sprider sig över arbetsmarknaden. Den utvecklingen 
måste med alla medel undvikas med hjälp av arbetsmarknadspolitik och med stöd av 
andra politikområden såsom utbildningspolitik och näringspolitik. 

Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka under de kommande åren och i ett sådant kon-
junkturförlopp stiger normalt bristen på utbildad och yrkeserfaren arbetskraft. Bristen på 
arbetskraft är dock historiskt sett mycket låg i utgångsläget och det bör finnas en god 
startsträcka innan dess omfattning påverkar ekonomin negativt. Rekryteringsläget varie-
rar emellertid i mycket hög grad mellan olika branscher och yrken genom varierande till-
gång på utbildad arbetskraft. Utbildningssystemet är inte fullt ut anpassat efter efterfrå-
gebildens yrkesspektrum, varför det råder långsiktiga utbildningsunderskott inom vissa 
yrken. Den situationen innebär att det vid en efterfrågeökning relativt snabbt uppstår 
brist på utbildad arbetskraft inom vissa yrken. 

Parallellt med ökningen av obalanserna mellan utbildningsutbudet och efterfrågan på 
arbetskraft minskar arbetslösheten i snabb takt bland personer med stark ställning på 
arbetsmarknaden. Den buffert av arbetskraft som främst efterfrågas kommer att minska 
successivt och det kommer att slå hårt i regioner med litet tillflöde av ny arbetskraft, det 
vill säga regioner med litet tillskott av ungdomar och utrikes födda. Samtidigt finns ett 
stort antal arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Den rådande 
strukturen på arbetslösheten innebär inte nödvändigtvis det annars så självklara – att en 
fortsatt relativt hög arbetslöshet gör det lättare att finna den arbetskraft som efterfrågas. 

Många arbetslösa – få jobb med låga utbildningskrav 
Ett stort antal arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden ska mat-
chas mot en arbetsmarknad som ser helt annorlunda ut idag än för 10-15 år sedan. Nu 
ställs allt högre krav på utbildning och arbetslivserfarenhet. Tillgången på jobb för perso-
ner med kort skolutbildning minskar trendmässigt och sedan millennieskiftet har nästan 
150 000 arbetstillfällen utan särskilda utbildningskrav fallit bort.58 Det innebär att ande-
len jobb inom yrken som inte kräver någon särskild utbildning successivt minskat från 16 
till 11 procent. Under de senaste åren har emellertid sysselsättningsminskningen för 
denna kategori av jobb stannat upp i skenet av en sammantaget sett god jobbtillväxt.  

Åren 2014 och 2015 bedöms antalet sysselsatta inom yrken utan särskilda krav på utbild-
ning komma att öka. Detta beror på att sysselsättningen ökar inom delar av den privata 

                                                             
58 Innefattar yrken med kort utbildning inom administration och inom industrin samt yrken där det inte ställs 
krav på formell utbildning.  
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tjänstesektorn, till exempel inom hotell och restauranger samt personlig service. Jobb-
tappet inom yrken med kort utbildning uppstår vanligtvis vid kraftiga konjunkturned-
gångar, nu senast under finanskrisen. Andelen jobb inom yrken utan särskilda krav på 
utbildning kommer dock att fortsätta minska på lite längre sikt, eftersom huvuddelen av 
de nya jobben kommer att ha högre kompetenskrav. Kraven på utbildning och kompetens 
är tydligt uttalade vid de allra flesta rekryteringar och den bilden blir allt mer framträ-
dande, snarare än att utvecklingen skulle ta en annan bana. Även om jobbtillväxten sker 
inom en del tjänstenäringar där det tidigare inte ställdes några krav på utbildning, så 
krävs idag i de allra flesta fall en gymnasieutbildning. 

 

Stort tillskott av jobb på högskolenivå men även ökning på gymnasienivå 
Det är en stark och långsiktig trend att sysselsättningen ökar inom yrken på eftergymn-
asial nivå. Sedan sekelskiftet har det tillkommit hela 435 000 arbetstillfällen inom yrken 
på den utbildningsnivån. Takten i sysselsättningsökningen har tilltagit de senaste två åren 
och uppgick till nästan 60 000 personer eller 3,2 procent år 2013. 

För yrken på eftergymnasial nivå bedöms sysselsättningstillskottet bli stort både i år och 
nästa år. Det enda som skulle kunna ändra utvecklingen är en krympande tillgång på 
eftergymnasialt utbildad arbetskraft. Vi bedömer att så blir inte fallet eftersom det årliga 
tillskottet av nya utbildade från högskolan är stort samtidigt som det sker ett tillskott av 
eftergymnasialt utbildade genom invandring från andra länder. Ställt mot den bakgrun-
den finns förutsättningar för en god sysselsättningstillväxt inom eftergymnasiala yrken 
framöver. Det väntas även bli ett tillskott av sysselsatta inom yrken på gymnasial nivå 
under prognosperioden. Konkurrensen om jobben på gymnasienivå blir särskilt stor på 
grund av att det finns ett brett utbud av arbetssökande inte bara med gymnasial utbild-
ning utan även av arbetssökande med andra utbildningsnivåer. Det är arbetssökande som 
har svårt att finna arbeten som motsvarar deras utbildningsnivå, till exempel eftergymna-
sialt utbildade som återfinns inom yrken med stort överskott av arbetssökande. 
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Bristen på arbetskraft ökar 2014 och 2015 
Bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet har sedan slutet av 2012 legat på en 
historiskt sett låg nivå. Antalet företag med brist har sedan slutet av 2012 legat kvar på en 
historiskt låg nivå, strax över 15 procent mätt som andel av det totala antalet företag.59 
Under perioden efter finanskrisen 2008 har andelen arbetsgivare med brist på arbetskraft 
uppvisat ett svagare samband med antalet till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga plat-
ser än tidigare. Den låga nivån på bristen och det svagare sambandet talar för att det finns 
ett betydande tidsmässigt utrymme innan en ökad efterfrågan på arbetskraft leder till mer 
alarmerande rekryteringsproblem. 

Antalet lediga platser har ökat det senaste året och ligger på en förhållandevis hög nivå 
men trots detta har det inte skett några nämnvärda förändringar av andelen arbetsgivare 
som angivit brist på arbetskraft. Rekryteringsproblemen ökar normalt sett i samband 
med stigande efterfrågan på arbetskraft. Den bilden kommer att tona fram successivt 
under resterande del av år 2014, något som blir ännu tydligare under år 2015. Det gynn-
samma utgångsläget och att det inte hänt så mycket i fråga om bristen på arbetskraft ty-
der på att det stora flertalet rekryteringar kommer att klaras på ett smidigt sätt under 
resterande del av år 2014. 

Under år 2015 fortsätter således efterfrågan på arbetskraft att öka och fler branscher och 
regioner kommer att känna av att tillgången på utbildad arbetskraft blir mer begränsad. 
Den situationen kommer främst att uppstå i regioner med stora pensionsavgångar och 
minskande arbetskraftsutbud. Detta kommer dock fortfarande att endast i begränsad 
utsträckning få avtryck i de nationella talen över bristen på arbetskraft. Fortsätter efter-
frågan på arbetskraft att öka stadigt efter prognoshorisonten, det vill säga efter utgången 
av år 2015, blir bristen på arbetskraft större inom fler branscher och läget kan bli bekym-
mersamt i framför allt mindre och medelstora kommuner. 

Sambandet mellan brist och efterfrågan har försvagats 
Bilden nedan antyder att bristen på arbetskraft blivit lägre vid en given nivå av antalet 
lediga platser. Den slutsatsen bekräftas i följande diagram. De visar bland annat att anta-
let lediga platser varit högre under åren 2011 till 2013 men att detta inte inneburit en 
högre brist på arbetskraft än tidigare. Antalet lediga platser låg under nämnda år på en 
jämförbar nivå med år 2007, men med den skillnaden att bristen på arbetskraft låg lägre 
än under 2007. 

                                                             
59 Konjunkturinstitutets barometerundersökning. 
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Det finns flera förklaringar till detta. En av dessa kan vara effektivare matchning, alltså 
att arbetsgivare och arbetssökande finner varandra lättare än tidigare. Det som talar emot 
detta är förändringen av arbetslöshetens struktur i förhållande till efterfrågan på arbets-
kraft.60 Det finns ett ökat avstånd mellan arbetslöshetens sammansättning – med fler 
inom grupper som har svårt att snabbt finna arbete – och de krav som ställs vid rekryte-
ringar. 

 

En annan förklaring som kan ha inverkat är den goda sysselsättningstillväxten inom 
tjänstenäringarna, där det inom en del näringar inte ställs några långtgående krav på 
utbildning och yrkeserfarenhet. Tjänstesektorernas tillväxt sker dessutom främst i stor-

                                                             
60 Den så kallade Beveridge-kurvan – som visar sambandet mellan antalet arbetslösa och antalet vakanser – ger 
motsatt resultat, det vill säga att matchningseffektiviteten försämrats. 
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stadsregionerna, där tillgången på arbetskraft är betydligt större än i andra regioner ge-
nom det stora utflödet från utbildningar samt genom inflyttningen från andra regioner 
och från utlandet. Ytterligare faktorer att beakta i sammanhanget är de ökade inslagen av 
utländska entreprenörer och den arbetskraftsinvandring som sker inom en del stora bri-
styrken på arbetsmarknaden. 

Löneökningarna påverkas inte nämnvärt 
Med utgångspunkt från den beskrivna situationen i fråga om bristen på arbetskraft finns 
följaktligen inga som helst tecken på att bristen skulle ha någon generell påverkan på 
lönebildningen. Detta ser inte heller ut att vara något som är nära förestående på arbets-
marknaden. Det finns heller inget i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som tyder 
på något annat än att det även fortsättningsvis kommer att bli begränsade skillnader i 
löneförändringar mellan bristföretag och företag som inte upplevt brist på arbetskraft. 
Gapet i löneförändringar mellan de två kategorierna av företag borde emellertid komma 
att vidgas något under loppet av prognosperioden. 

Intervjuundersökningen visar att antalet platser där arbetsgivarna upplevt brist på ar-
betssökande fortfarande ligger kvar på en låg nivå jämfört med historiska data. Likaså är 
antalet lediga platser där arbetsgivarna inte alls lyckats rekrytera begränsat. Även om det 
rapporteras om svårigheter att finna arbetskraft inom vissa yrken och kompetenser så 
ökar sysselsättningen utan nämnvärda störningar. Tillgången på arbetskraft blir fortsatt 
god i de tillväxtstarka storstadsregionerna genom stor inflyttning, både inrikes och utri-
kes, vilket underlättat en stark ökning av sysselsättningen. Dock brottas den offentliga 
tjänstesektorn fortfarande med mycket stora rekryteringsproblem. 

Bristen ökar under åren 2014 och 2015  
Bristen på arbetskraft väntas öka något åren 2014 och 2015. Inom följande yrkesområden 
väntas bristen bli mest framträdande: 

• Yrken inom hälso- och sjukvård, främst på högskolenivå 

• Yrken inom teknik och data 

• Yrken inom bygg- och anläggningarbete 

• Kvalificerade yrken inom industrin  

• Vissa läraryrken 

• Några enskilda yrken inom tjänster och service 

Inom IT och teknik väntas arbetskraftstillgången minska i takt med att konjunkturen 
förstärks inom de varuproducerande sektorerna. Matchningsläget blir undan för undan 
mer ansträngt genom att för få utbildas inom IT och teknik i förhållande till arbetsgivar-
nas efterfrågan inom området. Den finns en hel del arbetslösa inom yrkesområdet men 
den arbetskraftstillgången ger ingen rättvisande bild över matchningsläget inom IT och 
teknik. Anledningen är att en betydande del av arbetslösheten utgörs av personer som har 
brister i utbildningen eller saknar aktuella kunskaper inom området. Arbetslösheten be-
står därför bara till mindre del av nyutbildade med aktuell kompetens. Eftersom inte hela 
behovet av arbetskraft täcks från det inhemska utbildningssystemet rekryteras arbetskraft 
från utlandet. Det har även blivit allt vanligare att uppdrag läggs ut i andra länder. 
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Inom byggverksamheten stärks konjunkturen varvid rekryteringarna ökar under kom-
mande år. I samband med detta väntas bristen på yrkesutbildad arbetskraft stiga. Det 
finns en hel del ungdomar som väljer utbildningar riktade mot byggverksamheten men 
långt ifrån alla träder in i ett arbete inom byggyrken. En del ungdomar har svårt att få 
lärlingsplatser och därmed finna en ingång till ett yrkesverksamt liv inom byggyrken. En 
viktig faktor som påverkar matchningsläget inom sektorn och som håller tillbaka bristen 
på arbetskraft är inslaget av utländska entreprenörer inom olika byggprojekt, små som 
stora. Det finns dock inga uppgifter på omfattningen av utländsk arbetskraft inom områ-
det eftersom de allra flesta kommer in i projekten genom den fria rörligheten inom EU. 
Bristen på arbetskraft väntas bli tydligast inom de mest kvalificerade befattningarna där 
det ställs mera långtgående krav på god utbildning och goda yrkeskunskaper. 

Tillverkningsindustrin har dragit ner på antalet sysselsatta det senaste året, vilket avspeg-
lats i begränsad brist på arbetskraft. Under prognosperioden ökar dock anställningsbeho-
ven successivt vilket medför en viss ökad brist på arbetskraft. Efterfrågan väntas dock inte 
öka i sådan omfattning att det skulle bli alarmerande förändringar i bristtalen inom ra-
men för denna prognoshorisont. En del av rekryteringsbehoven inom industrin uppstår 
inom bemanningsföretagen eftersom de i växande grad försörjer industrin med arbets-
kraft. Den underliggande obalansen i matchningsläget inom industrin härrör från svårig-
heten att finna yrkesutbildad arbetskraft som har längre industriella utbildningar. Till-
skottet av unga med kvalificerade industriella utbildningar från utbildningsväsendet är 
begränsat. En utbildningskanal som förbättrat matchningsläget är industriföretagens 
egna utbildningar, vilka gett värdefulla tillskott till en arbetsmarknad med underliggande 
strukturella brister på kvalificerad industriarbetskraft. 

Inom privat tjänstesektor fungerar matchningen i allmänhet smärtfritt. Sysselsättningen 
ökar i hög takt och arbetskraftstillgången kommer endast i undantagsfall att begränsa 
expansionen inom sektorn. Det är i första hand inom IT- och teknikföretagen och inom 
företagstjänster som bristen på arbetskraft kan fortsätta att medföra problem. Inom dessa 
tjänster väntas bristen på utbildad arbetskraft öka betydligt inom prognosens tvåårshori-
sont. I många av dessa fall efterfrågas välutbildad och yrkeserfaren arbetskraft och det 
blir med tiden allt svårare att finna den kategorin av arbetskraft inom landet. Inom övriga 
delar av sektorn ställs i de flesta fall inga mer långtgående krav på utbildning. En fullföljd 
gymnasieutbildning räcker i många fall för en anställning. 

Bristen är på väg att bli bekymmersam inom offentlig sektor 
Den mest bekymmersamma bristsituationen på dagens arbetsmarknad återfinns inom 
offentlig sektor. Bristen på utbildad arbetskraft blir med tiden allt tydligare och den ut-
vecklingen fortgår under prognosperioden. Den iakttagna utvecklingen sammanhänger 
med flera faktorer. En viktig faktor är att det inom flera yrken finns ett strukturellt under-
skott på nyexaminerade. Eftersom efterfrågan på arbetskraft har ökat under det senaste 
året inom flera yrken har det blivit svårare att finna arbetskraft till en del av de lediga 
jobben. Rekryteringsläget ställs på sin spets när arbetsgivarna ska finna sommarvikarier. 

En annan bidragande faktor till den ökade bristen på arbetskraft är att generationsväx-
lingen fått genomslag på arbetsplatser inom allt fler regioner. Ålderspyramiden inom en 
rad yrken inom offentlig sektor gör läget mycket bekymmersamt eftersom en stor andel 
av de yrkesverksamma kommer att lämna arbetslivet de närmaste 5-10 åren. Inom reg-
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ioner med generellt svagt tillskott av ung arbetskraft – med åtföljande minskat arbets-
kraftsutbud – kommer arbetsgivare inom offentlig sektor att få svårt att fylla uppkomna 
vakanser. I dessa regioner uppstår ökad konkurrens mellan arbetsgivarna om den välut-
bildade arbetskraften under kommande år. I den konkurrensen utgör arbetsplatsernas 
och jobbens attraktivitet viktiga konkurrensfaktorer, men även löneläget. Det slutliga 
utfallet i matchningsläget styrs av i vilken omfattning de offentliga arbetsgivarna arbetat 
med arbetsplatsernas utveckling, arbetstider, arbetsmiljö etcetera. Den ekonomiska styr-
kan är också en faktor som påverkar de offentliga arbetsgivarnas konkurrenskraft i förhål-
lande till de privata arbetsgivarna. 

Bristen på utbildad arbetskraft kommer främst att bli framträdande inom ett antal yrken 
på högskolenivå. Bristen på högskoleutbildade blir störst inom ett antal kategorier av 
lärare samt yrken som kräver lång utbildning inom hälso- och sjukvård (främst läkare, 
tandläkare och sjuksköterskor). Det kommer även att vara brist på vårdutbildade på gym-
nasienivå och matchningsläget blir där svårare undan för undan. Enligt vår uppfattning 
kan den knappa tillgången på arbetskraft inom området utgöra ett tydligt hinder för att 
utöka antalet anställda i enlighet med arbetsgivarnas planer. 

Generationsväxlingens effekter slår alltmer mot glesbygden 
Pensionsavgångarna är höga i många regioner och genom att tillskottet av ungdomar är 
lågt innebär det att pensionsavgångarna ska matchas mot ett krympande arbetskraftsut-
bud. Generationsväxlingens effekter väntas bli störst i glesbefolkade regioner samt 
mindre och medelstora kommuner. Tillflödet av ungdomar till arbetsmarknaden i dessa 
utflyttningsregioner blir under överskådlig tid, det vill säga 10 till 15 år framåt, för litet i 
förhållande till åldersavgångarna. Det kommer mot den bakgrunden att bli allt svårare att 
där finna arbetskraft till många befattningar, främst på högskolenivå. 

Efterfrågan på arbetskraft bedöms öka över hela landet och om den utvecklingen blir 
uthållig så ställs frågan om arbetskraftstillgången på sin spets i ett snabbt ökande antal 
regioner i landet. Under det utvecklingsförloppet avgörs om regionerna har arbetat till-
räckligt ambitiöst med arbetskraftsfrågorna så att de kan undvika ökad och utbredd brist 
på arbetskraft inom olika branscher och yrken, eller om den utvecklingen kommer att 
hålla tillbaka sysselsättningstillväxten. En avgörande förutsättning för att sysselsättnings-
ökningen ska bli uthållig på kommunal nivå är att denna fråga de senaste åren haft hög 
prioritet på kommunernas agendor. Att lyckas vända en utveckling med sjunkande ar-
betskraftsutbud är en stor utmaning som i regel kräver ett mångårigt arbete och en rad 
strategiska beslut. 

Tillskott genom nettoinvandring i storstäderna 
Det sker ett värdefullt tillskott av arbetskraft till landet genom en stor nettoinvandring. 
Detta är en nödvändig förutsättning för fortsatt tillväxt av sysselsättningen. Tillskottet av 
arbetskraft från utlandet är dock i hög grad regionalt koncentrerat, och tillfaller i första 
hand befolkningsmässigt stora kommuner. Den senaste befolkningsprognosen från SCB 
understryker den bilden ytterligare. I första hand gynnas arbetsmarknaden av nettoin-
vandringen i de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Den utveckl-
ingen har fått till följd att prognosen över befolkningen i arbetsföra åldrar, 16-64 år, har 
reviderats upp i dessa regioner men att det skett små förändringar i övriga delar av lan-
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det. Befolkningsutvecklingen i stora delar av övriga landet blir densamma som i tidigare 
befolkningsprognoser, det vill säga minskad befolkning i arbetsföra åldrar (16-64 år). 

Arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden 
Utbudet av arbetskraft har ökat starkt de senaste åren. Det stora tillskottet på ar-
betskraft har sin grund i en medveten politik med syfte att öka den samlade till-
gången på arbetskraft. Utbudet av arbetskraft behöver fortsätta öka i stadigt hög 
takt för att det ska gå att upprätthålla en god och uthållig ökning av sysselsättning-
en, på både kort och lång sikt. Det pågår för närvarande en stor generationsväxling 
på arbetsmarknaden samtidigt som den samlade tillgången på arbetskraft riskerar 
att krympa i flera mindre regioner. 

Utmaningarna blir mycket stora 
Det stigande arbetskraftsutbudet har på senare år inte bara lett till ökad tillgång på ar-
betssökande som snabbt finner ett arbete utan det har även medfört betydligt fler in-
skrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Matchningen 
mellan arbetssökande och lediga jobb blir i den utvecklingen än mer komplex och svår att 
bemästra. Matchningsuppdragen blir nu fler och fler samtidigt som sammansättningen av 
arbetslösheten blivit en stor utmaning inom Arbetsförmedlingens arbetsområde.  

Under det kommande året stiger andelen inskrivna arbetslösa med svag ställning på ar-
betsmarknaden samtidigt som andelen arbetslösa med god utbildning sjunker i snabb 
takt. Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är därmed historiskt mycket stora och 
de breddas ytterligare åren 2014 och 2015 även om arbetslösheten sjunker totalt sett. 

Följande grupper av inskrivna arbetslösa kommer att mötas av stora svårigheter att 
snabbt finna arbete: 

• Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning 

• Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning 

• Arbetslösa utomeuropeiskt födda 

• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

• Arbetslösa personer 55-64 år 

Arbetslösa med svag ställning konkurrerar på en krympande marknad 
Det samlade arbetsmarknadspolitiska uppdraget ställer omfattande krav på effektivitet. 
Det ställs stora krav på både bred och djup kompetens inom Arbetsförmedlingen. De ar-
betslösas bakgrund och förutsättningar kräver dessutom vassa arbetsmarknadspolitiska 
instrument för att de på ett verkningsfullt sätt ska underlätta för arbetslösa att komma ut 
i ett arbete och nå en fast förankring i arbetslivet. För en del av de arbetslösa finns emel-
lertid inte tillräckligt med verkningsfulla insatser inom arbetsmarknadspolitiken för att 
nå en långsiktigt hållbar lösning på arbetsmarknadssituationen, till exempel gäller detta 
arbetslösa som helt saknar grundläggande utbildning. 

I april fanns 114 000 inskrivna arbetslösa vars högsta utbildningsnivå var grundskola och 
den gruppen utgjorde 30 procent av den totala arbetslösheten. Även om det är svårt att 
fastställa exakta utbildningsnivåer hos enskilda individer så står det klart att en stor del 
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av arbetslösheten består av personer som har stora brister i sin utbildningsbakgrund. Det 
är viktigt att understryka att Arbetsförmedlingen inte har egna redskap för att uppgradera 
utbildningsnivån i den omfattning som krävs för personer som inte har en gymnasieut-
bildning. För en stor del av de arbetslösa som saknar en sådan utbildning krävs en riktad 
utbildningssatsning för att de ska nå en position i arbetslöshetsköerna där de kan konkur-
rera om jobben på lika villkor som andra arbetssökande. 

Fler arbetslösa med svag ställning har lämnat arbetslöshet 
Antalet arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden har sedan några månader till-
baka minskat. Nedgången är överraskande mot bakgrund av arbetskraftsefterfrågans 
sammansättning ställt mot dessa gruppers position på arbetsmarknaden. Minskningen av 
arbetslösheten bland grupper med svag ställning inträffade betydligt tidigare än vad som 
bedömdes i föregående prognos. Det finns flera anledningar till vändningen nedåt i ar-
betslöshetstalen. 

Det finns för det första faktorer som påverkat in- och utflödet av personer till arbetslöshet 
inom grupper med svag ställning. Inflödet har minskat genom att personer helt enkelt 
gått till andra arbetsmarknadsstatus än arbetslöshet. Aktivitetsrapporteringen med start i 
oktober 2013 och ändrade rutiner för inskrivningen av nyanlända kopplade till deras bo-
sättning är ett par exempel på förändringar som kan ha bidragit till att färre skrivits in 
som arbetslösa de senaste månaderna. Aktivitetsrapporteringen för arbetslösa bör dessu-
tom även ha lett till ökat utflöde från arbetslöshet genom tydligare dokumentering av 
personers arbetsmarknadsstatus. Slutsatsen är att det minskade inflödet till arbetslöshet 
inom grupper med svag ställning till största delen beror på förändringar i regelsystem och 
inte i nämnvärd grad på minskat inflöde tack vare en förstärkt arbetsmarknadsefterfrå-
gan. 

 

Det är för det andra väsentligt att närmare bestämma utflödets orsaker för arbetslösa med 
svag ställning på arbetsmarknaden. Den så gott som enda orsaken till att fler lämnat ar-
betslöshet är att Arbetsförmedlingen i än högre grad prioriterat arbetslösa med svag 
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ställning. Arbetsförmedlingen har kunnat erbjuda fler arbetslösa än tidigare ett arbete 
med stöd eller ett nystartsjobb. Det ökade utflödet kan således i främsta rummet härledas 
till Arbetsförmedlingens eget arbete och prioriteringar. Svaga grupper på arbetsmark-
naden behöver vanligtvis olika former av stöd från Arbetsförmedlingen för att komma 
vidare och gå ut i arbete. Diagrammet nedan visar att den ökade efterfrågan på arbets-
kraft ännu inte lett till att fler inom grupper med svag ställning kommit ut i arbete som 
inte inrymmer någon form av subvention. Utvecklingen visar snarare på motsatsen, att 
något färre fått ett reguljärt arbete under början av år 2014. 

 

Antalet arbetslösa med svag ställning minskar framöver 
I slutet av april 2014 fanns 243 000 inskrivna arbetslösa som tillhör grupper med en svag 
ställning på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa med svag ställning bedöms 
fortsätta att sjunka frånsett att det sker säsongmässiga uppgångar under vissa månader. 
Utvecklingen väntas uppvisa ungefär samma förlopp under nästa år. Antalet inskrivna 
arbetslösa med svag ställning kan därmed sjunka till cirka 230 000 personer i december 
2015. Denna prognos förutsätter att efterfrågan på arbetskraft blir så pass stark att fler 
grupper på arbetsmarknaden kommer ut i reguljärt arbete samt att fler får arbete med 
stöd eller nystartsjobb. 

Andelen inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden i förhållande till 
den totala arbetslösheten stiger successivt ända fram till slutet av 2015, detta genom att 
arbetslösheten sjunker betydligt snabbare för grupper med stark ställning. Andelen in-
skrivna arbetslösa med svag ställning passerade under våren 2013 för första gången 60 
procent. I april 2014 uppgick andelen till nästan 65 procent och den kan nå 70 procent 
mot slutet av prognosperioden. 

Bedömningen att fler ur grupper med svag ställning ska komma ut i arbete inrymmer 
dock ett visst mått av osäkerhet genom den komplexa bilden av påverkansfaktorer. Ar-
betskraftsutbudet fortsätter nämligen att öka inom ramen för dessa grupper både i år och 
nästa år. Det gäller framför allt tillströmningen av nyanlända från andra länder, vilket 
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ökar inflödet av nya arbetslösa.61 Samtidigt kommer överföringarna av personer från sjuk-
försäkringssystemet att bli något fler jämfört med tidigare år, enligt Försäkringskassans 
bedömning. Arbetsförmedlingens fortsatta prioritering av svagare grupper samtidigt som 
efterfrågan på arbetskraft stiger medför att vågskålen trots allt väger över åt det positiva 
hållet, och att det efter hand sker en minskning av antalet arbetslösa inom nämnda grup-
per, se de bedömda utvecklingsförloppen i diagrammet nedan. 

 

Antalet inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som i normalfallet har goda chanser att 
snabbt finna ett arbete uppgick i april 2014 till 134 000 personer. Detta innebar en kraftig 
minskning, med cirka 20 000 personer på ett år. Minskningen fortsätter i rask takt under 
resterande del av år 2014, men även under år 2015. Mot slutet av år 2015 bedöms antalet 
arbetslösa med stark ställning understiga 100 000 personer. Det motsvarar mindre än 2 
procent av arbetskraften. 

Mer än 100 000 fler inskrivna sedan 2010 genom de nya reformerna 
Den starka ökningen av antalet inskrivna arbetslösa med svag ställning har ett starkt 
samband med de två nya arbetsmarknadspolitiska reformer som trädde i kraft år 2010. 
Arbetsförmedlingen tilldelades då två nya uppdrag62, vilka inneburit ett utökat ansvars-
område. Antalet inskrivna arbetssökande63 vid Arbetsförmedlingen har i och med dessa 
uppdrag ökat med nästan 110 000 personer mellan januari 2010 och april 2014. En del 
har lämnat Arbetsförmedlingen under loppet av den perioden, cirka 37 000 personer. Av 
de 73 000 som fortfarande stod kvar som arbetssökande i april 2014 var nästan 50 000 
personer inskrivna arbetslösa, det vill säga cirka 65 procent av de kvarvarande inskrivna. 

                                                             
61 Efter den tillfälligt lägre nivån i nytillskottet av inskrivna arbetslösa fram till hösten 2014 i samband med de 
ändrade reglerna kring bosättning för nyanlända. 
62 Överföringen av personer från sjukförsäkringssystemet till Arbetsförmedlingen samt etableringsuppdraget 
(etableringen i det svenska samhället av flyktingar samt kvotflyktingar). 
63 Inkluderar samtliga sökandekategorier, till exempel dem som har arbete men som kvarstår som arbetssö-
kande vid Arbetsförmedlingen. 
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Av de totalt 110 000 personer som skrivits in på Arbetsförmedlingen sedan början av 
2010 skulle dock en del ha varit inskrivna även utan dessa reformer. Ett rimligt antagande 
är att huvuddelen av dem som överförts från Försäkringskassan inte skulle ha skrivit in 
sig på Arbetsförmedlingen men däremot är det rimligt att tro att en del av dem som ingår 
i etableringsuppdraget ändå skulle ha skrivit in sig. 

De nya reformerna från 2010 har i hög grad inverkat på utvecklingen av antalet inskrivna 
arbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden. Det visar sig genom att det inte 
skedde någon nämnvärd minskning av antalet arbetslösa inom grupper med svag ställ-
ning under år 2010 trots en mycket stark efterfrågan på arbetskraft. Exkluderas de då 
tillkommande uppdragen skedde en minskning under loppet av det året. 

 

Sämst utveckling för män och åldrarna 25-34 år inom svaga grupper 
Det kan vara intressant att lite närmare undersöka sammansättningen av arbetslösheten 
för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. En fördelning på kön visar att det är 
fler män än kvinnor som ingår i gruppen med svag ställning på arbetsmarknaden. En 
anledning till detta är att deltagandet i arbetskraften är högre för män än kvinnor, vilket 
verkar för fler män än kvinnor inom denna grupp. En annan anledning är den könsupp-
delade arbetsmarknaden. Sålunda är män överrepresenterade inom industrin och indu-
strinära verksamheter samt inom byggnadsverksamheten. Det är näringar som haft en 
svag utveckling de senaste åren jämfört med kvinnodominerade näringar. Män har dessu-
tom ofta en mindre benägenhet till omställning till nya utbildningar och byten av yrke än 
kvinnor, vilket innebär att män kan bli kvar i en besvärlig arbetsmarknadssituation under 
lång tid. En annan förklaring är att arbetskraftsdeltagandet är betydligt lägre för uto-
meuropeiskt födda kvinnor än för utomeuropeisk födda män. 
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Antalet inskrivna arbetslösa med svag ställning har de senaste tre åren ökat främst i åld-
rarna 25-44 år. Ökningen är särskilt stor i åldrarna 25-34 år. Den låga åldern hos många 
av de arbetslösa ställer arbetsmarknadsproblemet än mer på sin spets. Dessa personer 
befinner sig i början av sitt arbetsliv och borde vara mycket attraktiva på arbetsmark-
naden. Så är nu inte fallet för många av dessa och de kan istället drabbas av långa tider 
utan arbete och/eller undersysselsättning. Stora arbetskraftsresurser riskerar att gå förlo-
rade om inte utvecklingen vänder. 

Det har skett en inbromsning av arbetslöshetsuppgången i åldrarna 25-44 år de senaste 
månaderna och det finns till och med en svag tendens till minskning i de senaste mät-
ningarna. Det är dock osäkert om denna utveckling består mot bakgrund av att inflödet av 
nya arbetslösa endast tillfälligt bromsat in på grund av de nya bosättningsreglerna för 
nyanlända. Det finns en risk för att arbetslösheten ökar i höst när effekterna av regeländ-
ringen klingar av. Under alla omständigheter är arbetslöshetssituationen bekymmersam 
för ett stort antal personer i åldrarna 25-44 år som inte har de rätta förutsättningarna för 
att konkurrera om de lediga jobben. Den besvärliga situationen för arbetslösa i dessa åld-
rar kommer utifrån nu kända förutsättningar att bestå under hela prognosperioden. 

Inflödet av nya arbetslösa i övriga åldrar har försvagats. Nedgången i arbetslöshet inom 
grupper med svag ställning har därför varit tydligare i åldrar över 45 år det senaste halv-
året. Arbetslöshetens förändringar i olika åldrar styrs i hög grad av åldersstrukturen 
bland nyanlända invandrare eftersom det inte sker något nettotillskott av inskrivna ar-
betslösa inom övriga grupper med svag ställning. Arbetslösheten i åldrar över 45 år 
kommer mot den bakgrunden att fortsätta minska något kommande år. 
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Många har kort utbildning 
Ett grundläggande problem för en stor del av de arbetslösa med svag ställning är att en så 
stor del har bristfällig utbildningsbakgrund. I april fanns 50 000 inskrivna arbetslösa 
med en utbildningsnivå lägre än grundskola och 64 000 personer med en utbildningsnivå 
som motsvarar grundskola. Antalet arbetslösa har för dessa två grupper tillsammans ökat 
med 50 000 personer sedan år 2008, varav gruppen med kortare utbildning än grund-
skola stått för hälften. Gruppen inskrivna arbetslösa med endast förgymnasial utbildning 
motsvarar 2,3 procent av arbetskraften. 

För dessa arbetslösa saknas en tillräckligt stor och stabil arbetsmarknad där de kan få 
varaktiga jobb. För arbetslösa med svag utbildningsbakgrund behövs förnyade krafttag 
med riktade insatser för att nå en hållbar lösning på deras arbetsmarknadssituation. Ar-
betsförmedlingen kan inte nå lösningar i form av varaktiga arbeten på den mycket smala 
delarbetsmarknad där det ställs låga utbildningskrav. Det finns heller inte några insatser 
inom arbetsmarknadspolitiken för att uppgradera utbildningsnivån för arbetslösa som 
inte har en gymnasieutbildning. Den utbildningsnivån är idag en erforderlig plattform för 
att nå goda förutsättningar för en etablering på arbetsmarknaden. 

Nästan var tredje har varit arbetslös mer än 3 år av de senaste 10 åren 
Det vanligaste sättet att redovisa tider utan arbete är att presentera den senaste tidsrymd 
då en person saknat arbete. En annan metod som kan användas är att studera arbetslös-
hetsproblematiken i ett längre perspektiv, och den utgår ifrån sammanlagda tider i ar-
betslöshet. Den metoden ger en mer komplett bild av den arbetslöses ställning på arbets-
marknaden. Många arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen bär nämligen 
med sig en lång historia med återkommande inskrivningsperioder. 
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I april 2014 hade 118 000 av de 377 000 personer som var inskrivna som arbetslösa sak-
nat arbete längre tid än tre år under den senaste tioårsperioden.64 Andelen som saknat 
arbete under så lång tid som tre år har ökat sedan hösten 2009, från 24 till 31 procent. 
Det betyder att nästan var tredje inskriven arbetslös i april hade en lång historia med 
arbetslöshetstider bakom sig. Utvecklingen visar att personerna med de allra längsta ti-
derna i bagaget har en fortsatt svår situation på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa som 
saknat arbete ett till tre år har däremot minskat. Den förändringen indikerar kommande 
förändringar i treårsgruppen. Uppgifterna tyder på att antalet arbetslösa i treårsgruppen 
kan komma att minska något under prognosperioden. 

 

Långa tider utan arbete för grupper med svag ställning 
En viktig faktor som i hög grad styr inskrivningstiderna är utvecklingen av antalet in-
skrivna arbetslösa inom grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Den 
gruppen bedöms minska något framöver vilket i sin tur bör verka återhållande på de 
sammanlagda inskrivningstiderna. Den hittillsvarande utvecklingen för grupper som har 
en svag ställning har dock varit mycket bekymmersam varvid många arbetslösa har en 
bakgrund av långa inskrivningstider inom Arbetsförmedlingen. Resultaten talar sitt tyd-
liga språk och understryker slutsatsen att det saknas verkningsfulla arbetsmarknadspoli-
tiska instrument för att finna varaktiga lösningar för framför allt arbetslösa som saknar 
erforderlig grundutbildning. 

Det visar sig nämligen att nästan tre av fyra personer som haft sammanlagda tider utan 
arbete mer än tre år tillhör grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Andelen 
visar dessutom en trendmässig ökning. Diagrammet nedan visar att tillskottet under pe-
rioden 2008 till våren 2014 av antalet personer som varit utan arbete i mer än tre år näst-

                                                             
64 Metoden att mäta långa tider utan arbete enligt detta sätt skiljer sig från andra mätningar genom att Arbets-
förmedlingen i denna beskrivning summerar de sammanlagda tiderna utan arbete per individ under en tioårs-
period. Här summeras samtliga arbetslöshetsperioder (öppen arbetslöshet och program med aktivitetsstöd) 
sedan 30 april 2004 för dem som var inskrivna som arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 april 
2014. 
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an helt och hållet har skett bland inskrivna arbetslösa med svag ställning. Antalet perso-
ner med tider utan arbete över tre år har för denna grupp fördubblats under den tidspe-
rioden, från drygt 40 000 till 86 000 i april 2014. 

 

Beskrivning av de enskilda grupperna 
Antalet inskrivna arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden har 
under de senaste månaderna börjat minska. Detta gäller grupperna förgymnasialt 
utbildade, personer med funktionsnedsättning och personer i åldrarna 55-64 år. 
Inskrivna arbetslösa som är födda i ett utomeuropeiskt land fortsätter däremot att 
öka på grund av en fortsatt stark tillväxt av arbetskraftsutbudet för denna grupp. 

Två av tre arbetslösa ingår i en utsatt grupp 
Sammansättningen av de arbetslösa har förändrats kraftigt de senaste åren. Antalet per-
soner som har svårare än andra att få ett jobb och etablera sig på arbetsmarknaden har 
ökat och utgör nu en allt större andel av de inskrivna arbetslösa. Antalet inskrivna arbets-
lösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, det vill säga de som tillhör utsatta 
grupper, uppgick i april 2014 till 243 000 personer, vilket motsvarar nästan 65 procent av 
samtliga inskrivna arbetslösa. Personer tillhörande dessa svagare grupper på arbets-
marknaden är de som endast har förgymnasial utbildning, är utomeuropeiskt födda, per-
soner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer i åld-
rarna 55-64 år.65 

                                                             
65 En person kan ingå i flera grupper. Detta medför att de fyra enskilda grupperna inte kan summeras till totalt 
antal inskrivna arbetslösa i de utsatta grupperna.  
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I antal personer räknat är de största grupperna de som endast har en förgymnasial ut-
bildning och de som är födda i ett land utanför Europa. Dessa båda grupper har också 
ökat starkt under senare år. Även antalet inskrivna arbetslösa som har en funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga har ökat kraftigt, vilket till viss del beror på 
sjukförsäkringsreformen. Antalet inskrivna arbetslösa som är 55-64 år ökade kraftigt 
2009 i samband med finanskrisen men låg därefter kvar på ungefär samma nivå under 
flera år. 

Under de senaste månaderna har antalet inskrivna arbetslösa börjat minska, även i grup-
per som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta gäller grupperna förgymna-
sialt utbildade, personer med funktionsnedsättning och personer i åldrarna 55-64 år. 
Däremot fortsätter antalet inskrivna som är födda i ett utomeuropeiskt land att öka till 
följd av ett fortsatt starkt tillskott i arbetskraftsutbudet av denna grupp. 

Korttidsutbildade med endast förgymnasial utbildning 

Var tredje arbetslös saknar gymnasieutbildning 
Många som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden har en sak gemensamt: en kort 
eller ofullständig utbildning. Omkring 30 procent av de inskrivna arbetslösa har endast 
förgymnasial utbildning, det vill säga 9-årig grundskola eller en ännu kortare utbildning. 
Nyckeln till ett arbete är ofta en avklarad gymnasieutbildning. Arbetslösa som saknar 
gymnasieutbildning har därför betydligt svårare än andra att få ett arbete. För att behålla 
anställningsbarheten under ett långt yrkesliv är det dessutom viktigt att ha möjlighet till 
vidareutbildning och en förutsättning för detta är en god grundutbildning i form av minst 
gymnasieutbildning. 
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Under finanskrisen 2008-2009 ökade arbetslösheten i samtliga utbildningsgrupper. I 
antal personer räknat ökade arbetslösheten allra mest för dem som hade en gymnasieut-
bildning som högsta utbildning. Under hösten 2013 började arbetslösheten minska bland 
personer med gymnasie- och eftergymnasial utbildning. Snabbast har arbetslösheten 
minskat bland gymnasieutbildade. Sedan årsskiftet 2013-2014 har även antalet inskrivna 
arbetslösa med endast grundskoleutbildning minskat, främst bland ungdomar och äldre. 

 

Antalet arbetslösa som endast har förgymnasial utbildning uppgick i april 2014 till cirka 
114 000 personer, vilket är en fördubbling sedan 2008. Omkring 50 000 av dessa saknar 
en fullständig 9-årig grundskoleutbildning. Av de arbetslösa med förgymnasial utbildning 
är nästan hälften födda i ett utomeuropeiskt land. Denna grupp har ökat linjärt under 
senare år. Under de senaste två åren har hälften av samtliga tillkommande arbetslösa som 
är födda utanför Europa endast haft förgymnasial utbildning. Det mesta tyder på att det 
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kommer att ske en fortsatt ökning av antalet inskrivna arbetslösa i denna grupp, beroende 
på en fortsatt hög invandring. 

Arbetslösa har i genomsnitt kortare utbildning än befolkningen som helhet. Personer som 
tillhör någon av de grupper som har det extra svårt på arbetsmarknaden har i ännu högre 
utsträckning en kortare genomsnittlig utbildningstid. Detta gäller speciellt arbetslösa som 
är födda utanför Europa. Nästan varannan person som är inskriven som arbetslös och 
utomeuropeiskt född har endast en förgymnasial utbildning. Många av dessa saknar en 
fullständig grundskoleutbildning. Andelen bland dem med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre arbetslösa i åldrarna 55-64 år som saknar gym-
nasiekompetens är en tredjedel. I befolkningen som helhet i åldrarna 16-64 år utgör 
denna grupp knappt 20 procent. 

 

Nästan två av tre arbetslösa med kort utbildning är yngre än 45 år 
Det är framför allt bland yngre kvinnor och män i åldersgruppen 20-44 år som det har 
skett en ökning av antalet arbetslösa med endast förgymnasial utbildning. I åldrarna över 
45 år har arbetslösheten legat oförändrad under cirka två års tid. Denna utveckling har 
medfört att mer än 60 procent av antalet arbetslösa med endast förgymnasial utbildning 
är under 45 år. Detta beror till stor del på att invandring är vanligare i yngre åldrar samti-
digt som många invandrare endast har en kort utbildning. 

Antalet yngre arbetslösa med kort utbildning bedöms fortsätta att öka. Omkring tre fjär-
dedelar av samtliga nyanlända invandrare som skrivs in på Arbetsförmedlingen genom 
etableringsuppdraget är under 40 år. Samtidigt har nästan 60 procent en utbildning som 
motsvarar grundskola eller en ännu kortare utbildning. Dessutom har många ungdomar 
ofullständig gymnasieutbildning. Detta gäller både inrikes och utrikes födda ungdomar. 
En del av ungdomarna kompletterar dock sin gymnasieutbildning senare efter några år. 

Arbetslösa med kort utbildning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 
Personer med kort utbildning har en besvärlig situation på arbetsmarknaden. De kort-
tidsutbildade har en mycket begränsad tillgång på jobb. Konkurrensen om dessa jobb är 
dessutom alltid mycket stor oavsett konjunkturläge. Trots en god jobbtillväxt under de 
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närmaste åren talar mycket för att arbetslösheten för korttidsutbildade kommer att vara 
fortsatt hög. 

Under de senaste månaderna är det främst bland de gymnasieutbildade som antalet ar-
betslösa har minskat. Arbetsmarknaden för gymnasieutbildade kommer att fortsätta för-
stärkas under 2014 och 2015 eftersom jobbtillväxten framför allt kommer att ske inom 
den privata och den offentliga tjänstesektorn där det finns många jobb för denna grupp. 

Allra starkast arbetsmarknad har naturligtvis de som har lång eftergymnasial utbildning. 
Under prognosåren bedöms jobben fortsätta att öka i god fart för de eftergymnasialt ut-
bildade. Samtidigt fortsätter även utbudet av arbetskraft att växa, vilket håller tillbaka 
utvecklingen av arbetslösheten. Allt som allt väntas emellertid en minskande arbetslöshet 
för eftergymnasialt utbildade. 

 

Stora skillnader i jobbchanser 
Arbetssökande har olika stora förutsättningar att få arbete beroende på bland annat ut-
bildning, födelseland, ålder och eventuell funktionsnedsättning som medför nedsatt ar-
betsförmåga. I diagrammet nedan visas andelen inskrivna arbetslösa som varje månad 
går till ett arbete med eller utan stöd. Jobbchanserna66, det vill säga andelen arbetslösa 
som varje månad går till ett arbete, är betydligt högre för grupper med en starkare posit-
ion på arbetsmarknaden än för svagare grupper. Jobbchansen är ungefär dubbelt så stor 
för dem som har en starkare ställning som för dem med en mer utsatt position på arbets-
marknaden. Samtidigt har andelen inskrivna arbetslösa med en svagare position på ar-
betsmarknaden ökat kraftigt under de senaste åren beroende på bland annat sjukförsäk-
ringsreformen och en stor invandring. Många av dessa saknar egna kontaktnät och har 
svårt att hävda sig i konkurrensen om lediga platser. För dessa grupper blir därför Arbets-
förmedlingens möjlighet att agera som kontaktnät extra viktig. 

                                                             
66 Jobbchanserna beräknas genom formeln ” Lämnat till arbete med eller utan stöd / (kvarstående månaden 
innan + nyinskrivna*0,5)”. Se Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2014 samt Jobbchansens utveckl-
ing, Arbetsförmedlingens Working paper 2014:1. 
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Fler får arbete med stöd67 
Jobbchanserna, eller det månatliga utflödet till arbete, uppgick i början av 2014 till drygt 
5 procent för svaga grupper och till omkring 11,5 procent för dem med en starkare ställ-
ning på arbetsmarknaden. Skillnaderna är stora mellan dessa två grupper när det gäller 
fördelningen av utflödet till arbete, alltså arbete med eller utan stöd. Medan arbete med 
stöd endast uppgår till en mindre del, cirka en tiondel, av det totala utflödet till arbete för 
övriga grupper, som har en starkare ställning på arbetsmarknaden, så utgör arbete med 
stöd däremot över 40 procent av det totala utflödet till arbete bland de svaga grupperna. 
Det betyder att nästan varannan person i den sistnämnda gruppen som går från arbets-
löshet till ett arbete får ett jobb med stöd. Under de senaste åren har dessutom en allt 
lägre andel gått till arbete utan stöd medan allt fler istället fått ett arbete med stöd. 

Under 2014 års första månader har skillnaderna i jobbchanser ökat mellan dem med en 
svagare position och dem med en starkare ställning på arbetsmarknaden. Det beror på att 
jobbchanserna har ökat mer bland dem som har en starkare ställning. Jobbchanserna har 
även ökat något i gruppen som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det beror 
främst på att fler har gått från arbetslöshet till arbete med stöd. Arbetsförmedlingen har i 
stigande utsträckning kunnat använda sig av de möjligheter som finns till anställningar 
med olika typer av subventioner. Detta ger allt fler personer möjligheter till kontakt med 
arbetslivet och viktig arbetslivserfarenhet. Det är främst bland personer med en funkt-
ionsnedsättning och bland personer i åldrarna 55-64 år som jobbchanserna har ökat. 

                                                             
67 I arbete med stöd ingår här även nystartsjobb och yrkesintroduktion. 
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Under perioden januari till april 2014 var det fler som gick från arbetslöshet till arbete 
med stöd inklusive nystartsjobb jämfört med samma period 2013. Detta gäller framför allt 
gruppen med funktionsnedsättning men även dem med högst förgymnasial utbildning 
och utomeuropeiskt födda. Däremot minskade jobbchanserna till arbete utan stöd för 
dem med högst förgymnasial utbildning, och det var således färre som gick från arbets-
löshet till arbete utan stöd i denna grupp. 

 

Regelförändringar kan ändra jobbchanser 
Jobbchansen och utflödet till arbete ligger i dag på en lägre nivå än innan finanskrisen 
2008. Det finns flera orsaker till detta, bland annat en försvårad matchning till följd av att 
allt fler av de inskrivna arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden. En annan förklaring 
är de ändrade rutiner för registrering av utflödet till arbete som infördes i samband med 
jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar 2007. Många arbeten som 
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tidigare räknades som övergångar till arbete räknas numera inte som utflöde till arbete 
vid beräkningen av jobbchansen. Det gäller till exempel inskrivna arbetslösa i garantierna 
som får ett deltidsarbete eller kortvarigt tillfälligt arbete. Dessa kvarstår i statistiken som 
inskrivna arbetslösa i garantierna. Det betyder att den beräknade jobbchansen i dag är 
lägre än vid tiden före garantiernas införande. Läs mer om jobbchansen i Arbetsför-
medlingens Arbetsmarknadsrapport 2014 och Jobbchansens utveckling, Arbetsför-
medlingens Working paper 2014:1. 

Utomeuropeiskt födda 
Den ökade invandringen medför ett stort årligt tillskott av utrikes födda i befolkningen. 
Antalet utrikes födda i åldersgruppen 16-64 år har sedan 2005 ökat med i genomsnitt 
cirka 40 000 personer per år eller sammanlagt 316 000 personer.68 Under samma period 
har antalet personer som är födda i Sverige minskat med 74 000 personer. Utan invand-
ring hade befolkningen i yrkesverksamma åldrar minskat i Sverige. De utrikes födda ger 
därför ett viktigt tillskott till arbetskraften. Mellan 2005 och 2013 ökade antalet utrikes 
födda i arbetskraften med över 250 000 personer och antalet sysselsatta med omkring 
200 000 personer i åldersgruppen 16-64 år.69 Sammanfattningsvis är tillskottet till ar-
betskraften av utrikes födda personer mycket värdefullt och en förutsättning för en fort-
satt sysselsättningstillväxt i landet. 

Nästan en tredjedel av de arbetslösa är födda utanför Europa 
Gruppen utomeuropeiskt födda har vuxit snabbt på Arbetsförmedlingen. Omställningen 
till svenska förhållanden är ofta mycket stor för de personer som nyligen invandrat till 
Sverige. I denna kategori finns bland annat flyktingar från krigshärdar i delar av Asien 
och Afrika. Det finns också en tendens att nyanlända invandrare nu kommer snabbare till 
Arbetsförmedlingen jämfört med tiden före etableringsreformen. 

I april 2014 var 377 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. 
Närmare 43 procent av dem är födda i ett annat land än Sverige, flertalet i ett utomeuro-
peiskt land. År 2005 var andelen utrikes födda endast hälften så stor som i dag. Upp-
gången har till största delen skett bland utomeuropeiskt födda. De senaste årens utveckl-
ing med ett allt större antal utrikes födda bland de arbetslösa beror på att antalet utrikes 
födda har ökat i både befolkning och arbetskraft. 

Antalet inskrivna arbetslösa som är födda i ett land utanför Europa var 115 000 personer i 
april 2014. Det är nästan tre gånger fler än i januari 2008. Männen har alltid utgjort nå-
got mer än hälften av de inskrivna arbetslösa men fördelningen mellan könen har jämnats 
ut under senare år. En av förklaringarna till att fler utomeuropeiskt födda män än kvinnor 
är arbetslösa är att männen är ute på arbetsmarknaden i högre utsträckning än kvin-
norna. Jobbchanserna har ökat något för utomeuropeiskt födda under de senaste måna-
derna, vilket förklaras med ett högre utflöde till arbeten med stöd. Omkring 4,5 procent 
av inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa lämnar varje månad arbetslösheten 
för ett arbete. 

                                                             
68 Befolkningsstatistiken, SCB. 
69 Arbetskraftsundersökningarna, SCB. 
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Allt fler saknar fullständig grundskoleutbildning 
Gruppen arbetslösa som är födda i ett land utanför Europa är mycket heterogen. En del 
har långa utbildningar bakom sig. Samtidigt finns det många andra som endast har 
mycket kort utbildning. De senare har en problematisk situation på arbetsmarknaden. 
Sysselsättningsgraden för utrikes födda med kort utbildning är låg samtidigt som arbets-
lösheten är hög. Det är emellertid viktigt att poängtera att samma sak gäller för inrikes 
födda med kort utbildning. Det är den korta utbildningen som är det stora problemet. 

Mer än hälften av de 115 000 utomeuropeiskt födda som är inskrivna som arbetslösa på 
Arbetsförmedlingen har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Denna grupp har ökat 
starkt under senare år. Ännu mer har dock antalet arbetslösa som saknar fullständig 
grundskoleutbildning ökat. I april 2014 saknade 34 000 en fullständig grundskoleutbild-
ning. Det är nästan fyra gånger fler än i början av 2008. Samtidigt uppgår gruppen som 
endast har grundskoleutbildning till cirka 19 000 personer. Även denna grupp har växt 
under de senaste åren. Sammantaget betyder detta att över 50 000 personer eller när-
mare hälften av de inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda endast har en för-
gymnasial utbildning. Behovet av utbildningsinsatser är därför stort. 

Nettoinvandringen och därmed arbetskraftsutbudet bedöms fortsätta att öka i hög takt 
för utomeuropeiskt födda under kommande år. Under de senaste två åren har antalet 
inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda ökat med i genomsnitt omkring 10 000 
per år. 

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag – nu över 30 000 personer 
Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda 
vägen till arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Arbets-
förmedlingen ska tillsammans med personen upprätta en individuell etableringsplan som 
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ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter samt undervisning i svenska och samhällso-
rientering.70 

Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget har successivt ökat och under hösten 2013 
skedde en kraftig ökning av inflödet till etableringsuppdraget. Sedan september 2013 har 
det i genomsnitt tillkommit cirka 1 900 nya deltagare varje månad. I april 2014 omfatta-
des omkring 33 000 personer av etableringsuppdraget. 

Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd som flyk-
ting eller skyddsbehövande kommer att vara fortsatt stort under 2014 och 2015, vilket 
medför ett fortsatt stort inflöde i etableringsuppdraget. Detta beror på en fortsatt oro i 
länder och regioner till följd av politisk och ekonomisk turbulens och i vissa fall väpnad 
konflikt. Detta gäller framför allt Syrien men också Somalia, Eritrea och Afghanistan. 
Bedömningen är att drygt 2 000 personer per månad kommer att skrivas in i uppdraget 
under 2014 och 2015.71 Till följd av det ökade inflödet beräknas antalet deltagare öka med 
13 000 personer under 2014.72 

Det höga antalet nya arbetssökande till etableringsuppdraget innebär höga krav på samt-
liga delar i etableringsprocessen och är en utmaning för Arbetsförmedlingen, Migrations-
verket, kommunerna och andra aktörer som har ansvar i etableringsarbetet. Nästan 60 
procent av de nyanlända saknar fullständig grundskoleutbildning eller har grundskola 
som högsta utbildningsnivå. Dessa personer behöver stora utbildningsinsatser för att 
kunna konkurrera om de lediga jobben. Kommunerna har huvudansvaret för grundläg-
gande utbildningar och här behövs omfattande satsningar framöver. Det är dock av stor 
betydelse att staten står för kostnaden för en utbildningssatsning. 

Hälften av dem som lämnar etableringsuppdraget går till garantiprogrammen 
Sedan etableringsuppdraget trädde i kraft i december 2010 har över 40 000 personer 
omfattats av uppdraget. I början av 2013 började de första personerna lämna den fas som 
avser den tvååriga perioden med etableringsplan. Personer som haft etableringsplan i 24 
månader, men som fortfarande har behov av insatser, har rätt att övergå till jobb- och 
utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. De personer som går över till ett 
garantiprogram ingår i gruppen inskrivna arbetslösa. 

Omkring 10 000 personer har under perioden januari till april 2014 lämnat etable-
ringsuppdraget efter att ha deltagit i olika etableringsinsatser. 27 procent av dessa arbe-
tade eller studerade 90 dagar efter avslutad etableringsplan, en ökning med två procen-
tenheter jämfört med september 2013. 49 procent deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program. Andelen som var förhindrade att ta arbete direkt eller som var avaktualiserade 
från Arbetsförmedlingen var sex respektive elva procent. Resterande sju procent var öp-
pet arbetslösa 90 dagar efter att deras etableringsplan avslutats. Den vanligaste orsaken 

                                                             
70 Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstill-
stånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som 
saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom anhöriga till nyanlända. Den nya lagen trädde i 
kraft den 1 december 2010. 
71 Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingens återrapportering 
2014. 
72 Arbetsförmedlingens återrapportering 2014, Prognoser för utbetalningar 2014-2018, 2014-05-05. 
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till att en person var öppet arbetslös var att övergången till jobb- och utvecklingsgarantin 
eller jobbgarantin för ungdomar hade fördröjts.73 

Det är genomgående fler kvinnor än män som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram efter avslutad etableringsplan. En orsak till detta är troligen att kvinnor arbetar eller 
studerar i lägre utsträckning än män när etableringsplanen löper ut, vilket innebär att de i 
högre utsträckning är direkt kvalificerade till ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Inskrivna med funktionsnedsättning 

Nästan 80 000 arbetslösa har en funktionsnedsättning 
Av samtliga inskrivna arbetslösa har var femte en funktionsnedsättning som medför ned-
satt arbetsförmåga. Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning har dubblerats sedan 
2008. I april 2014 uppgick nivån till 78 000 personer. Det finns nu en tendens till ned-
gång i arbetslösheten för funktionsnedsatta och jobbchanserna har ökat. Allt fler lämnar 
arbetslöshet för ett arbete med stöd men även antalet som går till arbete utan stöd har 
ökat något sedan förra året. I april 2014 hade cirka 79 000 arbete med stöd. Ytterligare 
omkring 8 000 hade nystartsjobb. 

Personer med funktionsnedsättning har ofta svårt att konkurrera om jobben med andra 
arbetssökande. För att en person med funktionsnedsättning ska kunna konkurrera på lika 
villkor som andra arbetssökande krävs vanligtvis en subventionering av lönekostnaden 
som motsvarar produktivitetsnedsättningen. Arbeten för personer med funktionsnedsätt-
ning konkurrerar ofta med andra subventionerade anställningar, till exempel med platser 
inom jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas men även med nystartsjobben.  

Sedan början av 2010 står överföringen till Arbetsförmedlingen från sjukförsäkringssy-
stemet för omkring 70 procent av den totala uppgången av arbetslösa med funktionsned-
sättning. Resten förklaras av andra orsaker. En av dessa är att Arbetsförmedlingen blivit 
ännu mer grundlig i sin kartläggning av arbetslösa, vilket leder till att allt fler klassificeras 
med funktionsnedsättning, till exempel yngre arbetslösa. En annan orsak har varit det 
svaga konjunkturläget, vilket har medfört att funktionsnedsatta har haft ännu svårare än 
tidigare att få ett arbete. 

För inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning blir tiderna utan arbete ofta långa. 
Hälften av de inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning har sammantaget varit utan 
arbete i mer än tre av de senaste tio åren, nästan 40 000 personer. 

                                                             
73 Arbetsförmedlingens återrapportering 2014. Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsupp-
draget. Maj 2014. 
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24 000 väntas komma till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan 2014 och 2015 
Sedan januari 2010, då den nya sjukförsäkringsreformen trädde i kraft, och fram till april 
2014 har sammanlagt över 80 000 personer överförts från Försäkringskassan till Arbets-
förmedlingen. Ungefär två tredjedelar av dem som överförs från Försäkringskassan är 
funktionsnedsatta. Denna grupp blir i betydligt större utsträckning kvarstående vid Ar-
betsförmedlingen än de som inte har någon funktionsnedsättning. Arbetsförmågan prö-
vas under en tremånadersperiod inom ramen för programmet Arbetslivsintroduktion, 
innan personen går vidare till andra former av insatser. 

Under 2013 överfördes omkring 11 000 personer från Försäkringskassan till Arbetsför-
medlingen. Denna grupp innefattar personer både med och utan funktionsnedsättning. 
Dessutom omfattas inskrivna i samtliga sökandekategorier. Under 2014 och 2015 väntas 
övergången från Försäkringskassan bli omkring 11 000 respektive 13 000 personer. Av 
dessa beräknas ungefär en fjärdedel komma till Arbetsförmedlingen från Försäkringskas-
san för andra gången. 

Äldre 55-64 år 

Antalet inskrivna arbetslösa har börjat minska 
Antalet arbetslösa personer i åldersgruppen 55-64 år har legat på ungefär samma nivå 
under flera år men under de senaste månaderna har denna grupp börjat minska. Jobb-
chanserna har ökat något för arbetslösa personer i dessa åldrar, framför allt arbeten med 
stöd. I april 2014 var 56 000 personer i åldrarna 55-64 år inskrivna som arbetslösa på 
Arbetsförmedlingen. Det motsvarar cirka 15 procent av samtliga inskrivna. Nästan en 
tredjedel av dem som är arbetslösa i åldersgruppen 55-64 år har en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga. Män i åldersgruppen 55-64 år har en högre arbets-
löshet än kvinnor i motsvarande åldrar. Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsför-
medlingen varierar emellertid mer över året bland män än bland kvinnor. På sommaren 
är antalet arbetslösa män färre än under vintern. 
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Äldre personer i sysselsättning har ofta en relativt stark ställning på arbetsmarknaden 
men äldre som blir arbetslösa drabbas däremot ofta av långa arbetslöshetstider. En del av 
de drabbade kan även bära med sig en historia av återkommande arbetslöshetsperioder 
tidigare under arbetslivet. Det finns flera orsaker till att många i åldersgruppen 55-64 år 
har en svag ställning på arbetsmarknaden, exempelvis funktionsnedsättning, en utbild-
ning alternativt en arbetslivserfarenhet som inte längre är aktuell och efterfrågad på ar-
betsmarknaden; omkring en tredjedel av de personer som är inskrivna som arbetslösa i 
åldrarna 55-64 år saknar fullständig 9-årig grundskoleutbildning eller har endast grund-
skoleutbildning. Det förekommer också åldersdiskriminering. Dessa faktorer försvårar 
möjligheten att snabbt finna ett nytt arbete. Äldre blir i många fall arbetslösa genom 
strukturrationaliseringar då en del arbetsuppgifter försvinner. För många drabbade kan 
därför vägen tillbaka till ett nytt arbete bli lång och svår. Ofta krävs omfattande utbild-
nings- och omställningsinsatser. 
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Regional utveckling 
Under både 2014 och 2015 väntas en mycket bred förstärkning av arbetsmark-
naden i ett regionalt perspektiv och Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsätt-
ningen kommer att växa i samtliga län. På motsvarande sätt kommer arbetslöshet-
en att minska i landets samtliga regioner. De regionala skillnaderna förblir dock 
stora då den hittillsvarande starkare utvecklingen i storstadslänen kommer att be-
stå. Samtidigt tillhör en allt större andel av de inskrivna arbetslösa utsatta grupper 
– det vill säga personer som bär på egenskaper som gör det svårare att snabbt 
komma ut i arbete. Detta blir mycket tydligt i ett regionalt perspektiv. 

Storstadslänen fortsatt i täten 
Under 2013 steg sysselsättningen på bred front i landet. Som grupp betraktat visade de 
tre storstadsregionerna Stockholms, Västra Götalands och Skåne län allra starkast jobb-
tillväxt. Även bland övriga län steg sammantaget sysselsättningen under fjolåret, om än i 
något lägre takt än i storstadslänen. Bland storstadsregionerna uppvisade Stockholms och 
Västra Götalands län de tydligaste sysselsättningsökningarna. Den totalt sett något försik-
tigare sysselsättningsutvecklingen under slutet av 2013 och under inledningen av 2014 
avspeglas dock i inbromsningar av utvecklingen bland såväl storstadslän som merparten 
av övriga län. Trots den senaste tidens något svagare förlopp fortsätter regioner med en 
större branschbredd och mer utpräglat tjänsteinriktade arbetsmarknader att sammanta-
get uppvisa en starkare jobbtillväxt än län med en tydligare industriprägel i sin närings-
struktur.74 

I och med denna breda sysselsättningstillväxt består också de tidigare stora skillnaderna i 
sysselsättningsgrad mellan landets regioner. I likhet med tidigare uppvisar Stockholms 
län allra högst sysselsättningsgrad. Där var i genomsnitt 77,8 procent av befolkningen i 
åldersgruppen 16-64 år sysselsatt under perioden fjärde kvartalet 2013 till och med första 
kvartalet 2014. Därmed når huvudstadsregionen en sysselsättningsgrad som är mer än tre 
procentenheter högre än den i riket som helhet. Helt i linje med tidigare uppvisar även 
Hallands, Kronobergs och Jönköpings län påtagligt högre andelar sysselsatta än riksge-
nomsnittet. I ett antal län är å andra sidan andelen sysselsatta av befolkningen betydligt 
lägre än i riket som helhet. Allra tydligast avvikelser från genomsnittet återfinns i Örebro 
och Södermanlands län. Även Gävleborgs, Blekinge, Östergötlands, Kalmar och Väster-
bottens län utgör emellertid tydliga motpoler till huvudstadsregionen. Bland storstadsreg-
ionerna utmärker sig Skåne län med sin fortsatt betydligt lägre sysselsättningsgrad. 

Sysselsättningen fortsätter att stiga i hela landet… 
Även framgent bedöms storstadsregionerna komma att notera den starkaste jobbtillväx-
ten. Det tidigare mönstret med en kraftigare tillväxt av sysselsättningen i regioner med en 
mer diversifierad näringsstruktur och med en tydligare prägel av tjänsteinriktade verk-
samheter består således. Dessutom är storstadsregionerna alltjämt attraktiva inflyttnings-
regioner vilket förstärker utvecklingen i dessa län ytterligare. Allra starkast utveckling 

                                                             
74 De regionala beskrivningarna av sysselsättningsutvecklingen är baserade på data från arbetskraftsundersök-
ningen (AKU). Med den senaste tidens utveckling menas sysselsättningsförändringen under perioden kv 4 2013 
– kv 1 2014. De sistnämnda jämförelserna är baserade på säsongrensade data visade som trendvärden. Det bör 
dock understrykas att den regionala sysselsättningsstatistiken är behäftad med relativt stor osäkerhet, i synner-
het för mindre befolkningsrika län. 
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väntas i Stockholms län. Även om sysselsättningen växer i samtliga regioner kommer den 
regionala näringsstrukturen att fortsätta hålla tillbaka utvecklingen i många delar av lan-
det under vår prognosperiod. Län med en tydligare markerad exponering mot mer expor-
torienterade verksamheter bedöms således fortsätta att uppvisa en något mer återhållsam 
jobbtillväxt, framför allt under 2014. Utanför storstadsregionerna krymper dessutom 
befolkningen i yrkesaktiv ålder (16-64 år) vilket begränsar sysselsättningsutvecklingen 
ytterligare. Även om det återfinns län med en relativt stark sysselsättningstrend också 
utanför storstadsregionerna visar utvecklingen på en tydlig tudelning mellan storstadslä-
nen och övriga delar av landet.75 

 

Under 2015 förstärks sedan sysselsättningstillväxten ytterligare och till slutet av året 
växer sysselsättningen totalt sett mer än under 2014. Även om storstadslänen – med 
Stockholm i täten – bedöms fortsätta att uppvisa den tydligaste jobbtillväxten väntas tak-
ten växla upp också bland merparten av övriga län. Parallellt med en fortsatt god jobbtill-
växt inom både de privata och offentliga tjänstenäringarna väntas den successivt allt star-
kare internationella konjunkturen nästa år leda till en viss förbättring av efterfrågan på 
svenska exportvaror. Denna utveckling stöttar sysselsättningstillväxten något mot slutet 
av vår prognosperiod även i flera av landets traditionellt sett mer industritunga regioner. 
Också den allt starkare aktiviteten inom byggverksamheten gynnar sysselsättningsut-
vecklingen i stora delar av landet. 

                                                             
75 Samtliga beskrivningar av den kommande regionala sysselsättningsutvecklingen avser förväntad utveckling 
mellan de sista kvartalen respektive år och motsvarande kvartal ett år tidigare visat som förvärvsarbetande 
enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS. Därmed avviker de regionala bedömningarna 
från övriga beskrivningar av den förväntade sysselsättningsutvecklingen i denna rapport vilka avser sysselsatta 
enligt AKU visat som helårsgenomsnitt. 
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…men tudelningen består 
Även om sysselsättningen förväntas stiga på bred front i landet under både 2014 och 2015 
kvarstår alltså den sammantagna tudelningen mellan storstadsregionerna och övriga 
delar av landet. Vi bedömer därmed även att de hittillsvarande regionala skillnaderna 
mellan andelarna sysselsatta (av befolkningen i åldersgruppen 16-64 år) i hög grad kom-
mer att bestå under vår prognosperiod. Allt som allt väntas de tre storstadslänen svara för 
mer än 70 procent av jobbtillväxten under både 2014 och 2015, vilket är betydligt mer än 
deras andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder (16-64 år). 

Sammantaget gäller således fortfarande att länens sysselsättningsutveckling har en tydlig 
koppling till näringsstrukturen i de olika regionerna. Län med en mer diversifierad ar-
betsmarknad och ett större inslag av tjänsteinriktade verksamheter bedöms generellt sett 
även framgent få en betydligt gynnsammare utveckling. Detta inkluderar både privata och 
offentliga verksamheter. På motsvarande sätt hålls jobbtillväxten tillbaka något i regioner 
som fortfarande befinner sig i en fas av omställning från en tydlig industridominans till 
att uppvisa mer mångfacetterade arbetsmarknader. 

Utbredd optimism i landet hos både offentliga och privata arbetsgivare 
Under 2013 förstärktes de privata arbetsgivarnas förväntningar på mycket bred front i 
landet.76 Successivt beskrev de privata arbetsgivarna i allt fler län stigande förväntningar 
om utvecklingen av efterfrågan på varor och tjänster och hösten 2013 nåddes nivåer över 
eller mycket nära det historiska genomsnittet i respektive län i hela landet. Vårens under-
sökning bekräftar bilden av en fortsatt utbredd regional optimism. Även om förväntning-
arna dämpats något sedan hösten 2013 i en majoritet av länen, är bilden fortfarande klart 
övervägande positiv. Detta framgår tydligt vid en regional analys av Arbetsförmedlingens 
konjunkturindikator, det vill säga vår kartläggning av de privata arbetsgivarnas förvänt-

                                                             
76 Jämförelserna är gjorda på basis av säsongrensade och standardiserade nettotal för arbetsgivarnas förvänt-
ningar av efterfrågan på varor och tjänster inför det kommande halvåret. Se även bilaga 1 för en mer utförlig 
beskrivning av Arbetsförmedlingens konjunkturindikator. 
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ningar på efterfrågan på varor och tjänster inför det kommande halvåret. Också i vårens 
undersökning befinner sig således arbetsgivarnas förväntningar över eller mycket nära 
det historiska genomsnittet i samtliga län.77 Allra mest utbredd optimism kring efterfrå-
gan återfinns i Hallands och Uppsala län. Även i storstadsregionerna förväntar sig de 
privata arbetsgivarna en utveckling av efterfrågan som överstiger de historiska genom-
snitten i respektive län. Av dessa noterar Stockholms län den allra mest markerade tillför-
sikten inför kommande halvår. Resultaten i konjunkturindikatorn stöder således vår be-
dömning om en bred jobbtillväxt under vår prognosperiod. 

Resultaten i Arbetsförmedlingens undersökning är dessutom samstämmiga med den bild 
som framkommer vid en regional analys av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för 
näringslivet. Även här framträder således ett stämningsläge överstigande de historiska 
genomsnitten i landets samtliga länsgrupper. Också den avmattning av tillförsikten som 
noteras i Arbetsförmedlingens senaste undersökning återfinns i Konjunkturinstitutets 
konfidensindikator för första kvartalet 2014.78 

Även vid en regional nedbrytning av de offentliga arbetsgivarnas beskrivningar av kom-
mande utveckling framträder en bild av en relativt bred tillförsikt. I de allra flesta län 
planeras för expanderande offentliga verksamheter under det kommande halvåret. Allra 
mest positiva verksamhetsplaner finns i Gotlands, Uppsala och Västmanlands län. Även i 
vårens undersökning framträder dock en viss spännvidd mellan landets regioner. Detta 
åskådliggörs av att ett antal län samtidigt anger att man planerar betydligt mindre för-
ändringar av omfattningen av de offentliga verksamheterna under kommande sex måna-
der. I denna grupp återfinns bland annat Blekinge, Östergötlands, Västerbottens, Jämt-
lands och Gävleborgs län. Bland dessa är det dock bara i Blekinge som arbetsgivarna pla-
nerar för en viss minskning av verksamheterna. En nyckelfaktor i detta sammanhang är 
de regionala skillnaderna i de offentliga arbetsgivarnas ekonomiska förutsättningar, men 
det finns även skillnader i den demografiska utvecklingen mellan länen vilket påverkar de 
offentliga arbetsgivarnas verksamheter. Också graden av överföringar av verksamheter till 
privata utförare har betydelse för verksamhetsutvecklingen hos de offentliga arbetsgivar-
na. 

Fortsatt stora regionala skillnader i fråga om rekryteringsproblem 
Sedan hösten 2013 har de privata arbetsgivarnas rekryteringsproblem sammantaget ökat 
något. Förändringen är dock liten och jämfört med våren 2013 är andelen arbetsgivare 
som upplevt svårigheter att rekrytera oförändrad. I likhet med tidigare visar dock Arbets-
förmedlingens undersökning på stora regionala skillnader. Mer utbredda svårigheter att 
hitta rätt kompentenser noteras i Örebro och Norrbottens län. Motpolen till detta åter-
finns bland arbetsgivare i Gotlands och Hallands län. Jämfört med hösten 2013 har rekry-
teringsproblemen stigit i 5 av 21 regioner, däribland Stockholms, Örebro och Skåne län. I 
de två sistnämnda länen har svårigheterna att rekrytera ökat något också jämfört med 
våren 2013. Bilden är dock mycket splittrad och ställt i relation till hösten 2013 har rekry-
teringsproblemen minskat i hela 11 av 21 län. I övriga regioner återfinns endast mycket 

                                                             
77 Endast Västernorrlands län avviker från denna bild. 
78 Enligt Konjunkturinstitutets konfidensindikator för näringslivet. Redovisningen är indelad i länsgrupper 
enligt NUTS 2-nivå. Se bilaga 3 för en förteckning över samtliga länsgrupper. 
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små förändringar. Motsvarande tudelning framträder även vid en jämförelse med våren 
2013. 

 

Även bland de offentliga arbetsgivarnas verksamheter noteras sammantaget relativt små 
förändringar av förekomsten av rekryteringsproblem. Den tudelning som återfanns hos 
de privata arbetsgivarna blir dock ännu tydligare hos de offentliga verksamheter vi kart-
lagt. I ett regionalt perspektiv framstår utbredda rekryteringsproblem i Jämtlands, Sö-
dermanlands, Kronobergs och Blekinge län. Motpolen är Värmlands län men också i 
Västra Götalands, Hallands och Gävleborgs län redovisas betydligt lägre förekomster av 
bristproblematik. Vårens undersökning visar dessutom att rekryteringsproblemen mins-
kat i nio län medan den ökat i resterade 12 regioner – detta jämfört med hösten 2013. Här 
utmärker sig i synnerhet Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Blekinge 
län. I samtliga dessa regioner har bristtalen stigit med 10 procentenheter eller mer. Sam-
tidigt har dock rekryteringsproblemen minskat relativt mycket i bland annat Dalarnas, 
Hallands och Örebro län. I storstadslänen har rekryteringsproblemen förändrats i relativt 
liten grad jämfört med höstens dialoger med de offentliga arbetsgivarna. 

Jämfört med våren 2013 har dock de offentliga arbetsgivarnas rekryteringsproblem ökat 
något mer. Även i detta perspektiv noteras påtagligt ökade svårigheter att finna rätt kom-
petenser i Kronobergs län. På motsvarande sätt har rekryteringsproblemen fallit relativt 
kraftigt i främst Hallands län. Bland storstadslänen återfinns något ökade bristtal i främst 
Skåne län. För övriga storstadsregioner bokförs betydligt mindre förändringar. 
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Regionernas rekryteringsproblem påverkas av branschstrukturen 
Också i vårens undersökning synliggörs således mycket stora regionala skillnader mellan 
arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter. Dessa olikheter återspeglar i hög grad de skillna-
der som finns i fråga om branschstrukturer men situationen påverkas även av utveckling-
en inom de olika branscherna. Naturligtvis påverkas situationen också av den allmänna 
tillgången på arbetskraft inom olika yrken i skilda delar av landet. 

För de offentliga huvudmännen inverkar dessutom de ekonomiska förutsättningarna på 
arbetsgivarnas möjligheter att anställa och därmed också på förekomsten av rekrytering-
problem. De regionala skillnaderna påverkas även av hur långt in i processen med den 
stora generationsväxlingen olika län befinner sig. Inom flera yrken i offentlig tjänsteverk-
samhet kommer pensionsavgångarna att bli mycket stora och rekryteringsläget kan fram-
gent komma att bli mycket bekymmersamt både regionalt och inte minst lokalt. Det blir 
således en stor utmaning att upprätthålla en god offentlig servicenivå i de delar av landet 
som befinner sig i en utveckling med ett sjunkande utbud av arbetskraft. 

Färre varsel i nästan hela landet 
Sedan den temporära ökningen av antalet varslade under slutet av 2012 har varslen 
minskat i samtliga regioner i landet.79 Också en jämförelse mellan de fyra första måna-
derna 2014 och samma period 2013 ger vid handen att varslen minskat på bred front i 
landet. Endast sex län bokför högre varseltal under inledningen av 2014 jämfört med året 
innan. I samtliga dessa fall är dock förändringarna relativt ringa. Som andel av befolk-
ningen i yrkesaktiv ålder (16-64 år) visar en regional jämförelse av årets varsel på något 
högre relativa tal än i övriga län i Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län. Östergöt-
land är även ett av de län som noterar en något högre varselvolym under inledningen av 
innevarande år jämfört med 2013. Denna bild påverkar dock inte Arbetsförmedlingens 
bedömning om utvecklingen på länets arbetsmarknad mer än mycket marginellt. Väsent-

                                                             
79 Endast Blekinge avviker från detta mönster med ett oförändrat antal varslade. 
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ligt lägre relativa varselnivåer redovisas samtidigt i Gotlands, Västmanlands, Uppsala, 
Jönköpings, Värmlands och Södermanlands län vilka samtliga noterar mycket låga ande-
lar varslade av befolkningen i yrkesaktiv ålder. Det är dock viktigt att understryka att det i 
statistik över varsel alltid ingår både strukturellt och konjunkturellt betingade neddrag-
ningar – en situation som blir särskilt tydlig på regional nivå. 

Fallande arbetslöshet i alla län… 
Sedan slutet på 2013 visar utvecklingen för inskrivna arbetslösa – öppet arbetslösa och 
sökande i program med aktivitetsstöd – en fallande utveckling i samtliga län. Sist ut att 
uppvisa fallande trender för inskrivna arbetslösa var de bägge storstadsregionerna Skåne 
och Stockholms län. Detta innebär även att de relativa arbetslöshetstalen för april 2014 
ligger under motsvarande siffra från 2013 i samtliga län.80 

Inskrivna arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften, april 2014 
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80 Alla jämförelser av arbetslösheten i detta avsnitt avser inskrivna arbetslösa visat som andelar av den register-
baserade arbetskraften. Läs mer om hur arbetslösheten redovisas i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
samt om den registerbaserade arbetskraften i Bilaga 2: Om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. 
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Trots fallande utvecklingsriktningar i hela landet består emellertid de mycket stora reg-
ionala skillnaderna i fråga om den relativa arbetslösheten. Som andel av den registerbase-
rade arbetskraften fortsätter industriregionerna Gävleborgs, Södermanlands och Blekinge 
län att notera arbetslöshetstal överstigande 10 procent. Helt i linje med tidigare återfinns 
motpolerna i de tre mer tjänstebaserade regionerna Uppsala, Hallands och Stockholms 
län. Även i Jönköpings län noteras i april 2014 ett arbetslöshetstal understigande 7 pro-
cent. Bland storstadsregionerna utmärker sig således Skåne län med en betydligt högre 
arbetslöshet, jämfört såväl med övriga storstadslän som med riket som helhet. De region-
ala skillnaderna i arbetslösheten framgår också tydligt i kartbilden ovan. Runt huvud-
stadsregionens och Uppsala läns starka och integrerade arbetsmarknad återfinns flera län 
med en betydligt svagare sits. Gemensamt för dessa regioner är deras mer industribeto-
nade arbetsmarknader och en pågående omställning mot bredare branschstrukturer. I 
kartbilden framgår även Skåne och Blekinge läns höga arbetslöshetstal men också den 
betydligt gynnsammare situationen i Hallands och Jönköpings län.81 

…så även både 2014 och 2015 
Att sysselsättningen fortsätter att förstärkas i samtliga regioner i landet innebär även att 
arbetslösheten bedöms fortsätta minska i alla län. Till sista kvartalet 2014 väntas således 
samtliga regioner i landet komma att uppvisa lägre arbetslöshetstal än under sista kvarta-
let 2013. De tidigare beskrivna skillnaderna mellan industrilän och regioner med en mer 
utpräglat tjänsteinriktad arbetsmarknad står emellertid fast. Därmed består förhållan-
dena med påtagligt högre arbetslöshet än riksgenomsnittet i främst Gävleborgs, Blekinge 
och Södermanlands län. Samtliga dessa regioner bedöms under fjärde kvartalet 2014 
uppvisa arbetslöshetstal överstigande 10 procent av den registerbaserade arbetskraften. 
Samtidigt väntas Uppsala, Stockholms och Hallands län fortsätta uppvisa lägst relativa 
arbetslöshetstal. Bland storstadsregionerna bedöms Skåne län fortsätta notera den högsta 
arbetslösheten. 

 
                                                             
81 Läs mer om arbetslöshetens utveckling och struktur i respektive län i Arbetsförmedlingens regionala arbets-
marknadsprognoser via www.arbetsformedlingen.se/prognoser. 

Procent

Gävleborg
Blekinge

Södermanland
Västernorrland

Skåne
Västmanland
Östergötland

Värmland
Örebro

Gotland
Jämtland

Kronoberg
Norrbotten

Västerbotten
Västra Götaland

Kalmar
Dalarna

Jönköping
Halland

Stockholm
Uppsala

0 2 4 6 8 10 12

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Heldragen linje = riksgenomsnitt
Prognos kv 4 2014

Inskrivna arbetslösa, andel av 
registerbaserad arbetskraft per län



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 
 

 

 

129

Arbetslösheten fortsätter sedan att minska i hela landet även under 2015. Ovan nämnda 
regionala mönster består dock även till fjärde kvartalet nästa år. Trots en successivt fal-
lande arbetslöshet väntas både Blekinge och Gävleborgs län bokföra relativa arbetslös-
hetstal överstigande 10 procent av den registerbaserade arbetskraften även i slutet av vår 
prognos. På motsvarande sätt bedöms jobbtillväxten i Uppsala, Stockholms och Hallands 
län innebära att arbetslöshetstalen där kommer att understiga 6 procent. 

 

Sammantaget innebär detta att de regioner som redan i utgångsläget uppvisar ett gynn-
sammare utgångsläge bedöms fortsätta notera lägst relativa arbetslöshetstal. I detta 
sammanhang utmärker sig inte minst Uppsala, Stockholms och Hallands län. Den region-
ala utvecklingen av arbetslösheten avgörs således främst av förändringen av den regionala 
sysselsättningen. På regional nivå påverkas dock utvecklingen även av ett i vissa län stag-
nerande utbud av arbetskraft, en situation som återfinns i flera län utanför storstadsreg-
ionerna. Bland storstadslänen väntas Skåne fortsätta uppvisa högre arbetslöshetstal än 
riksgenomsnittet och därmed även fortsättningsvis vara den av storstadsregionerna som 
bokför den högsta arbetslösheten ställt i relation till den registerbaserade arbetskraften. 

Något färre arbetssökande med en svagare ställning i de flesta län 
Arbetsförmedlingens på senare år allt bredare uppdrag och det starka tillskottet av ar-
betssökande med kort utbildning har som nämnts tidigare i denna rapport förändrat 
sammansättningen av de arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.82 Den 
senaste tidens regionalt breda nedgång av inskrivna arbetslösa omfattar i de allra flesta 
län både arbetssökande med en starkare ställning på arbetsmarknaden och arbetssökande 
som bär på egenskaper som gör det svårare att snabbt komma ut i arbete. Även om ut-
vecklingsriktningen genomgående är betydligt tydligare för inskrivna arbetslösa med en 
starkare ställning visar således arbetslösheten i de flesta län en minskande tendens även 
för arbetssökande med en svagare position. 

                                                             
82 Se avsnittet Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken för en detaljerad redovisning av detta. 

Procent

Blekinge
Gävleborg

Södermanland
Västernorrland

Västmanland
Östergötland

Skåne
Värmland
Jämtland

Örebro
Norrbotten

Västerbotten
Gotland

Kronoberg
Västra Götaland

Dalarna
Kalmar

Jönköping
Halland

Stockholm
Uppsala

0 2 4 6 8 10 12

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Heldragen linje = riksgenomsnitt
Prognos kv 4 2015

Inskrivna arbetslösa, andel av 
registerbaserad arbetskraft per län



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 
 

 

 

130

I relation till den registerbaserade arbetskraften noterar i april 2014 industriregionerna 
Gävleborgs, Södermanlands och Västmanlands län störst andelar arbetssökande i utsatta 
grupper. Även i Blekinge, Skåne och Östergötlands län utgör gruppen svagare arbetssö-
kande stora inslag i arbetskraften. Som tidigare nämnts är detta också regioner med hög 
arbetslöshet totalt sett. Bakom detta återfinns både effekter av en strukturomvandling på 
de regionala arbetsmarknaderna och ett tillskott av arbetskraft med kort utbildning, vilket 
i sin tur är nära kopplat till Arbetsförmedlingens allt bredare uppdrag. I samtliga nämnda 
fall utgör utsatta grupper nu mer än 6 procent av den registerbaserade arbetskraften. 
Samtidigt återfinns betydligt lägre andelar såväl i utsatta grupper som i arbetslöshet totalt 
sett (visat som inskrivna arbetslösa) i Hallands och Uppsala län – detta relativt den regis-
terbaserade arbetskraften. Bland storstadslänen fortsätter Skåne län att notera både en 
generellt sett betydligt högre relativ arbetslöshet och en större andel arbetssökande med 
en längre väg till arbete. I april 2014 noterade Skåne mer än en procentenhet högre andel 
arbetssökande i utsatta grupper – relativt den registerbaserade arbetskraften – än i 
Stockholms och i Västra Götalands län. 

 

Fortsatt stor andel arbetssökande med svag ställning i Stockholms län 
Att utvecklingen för arbetssökande med en starkare ställning på arbetsmarknaden i ett 
regionalt perspektiv genomgående varit mer gynnsam än för övriga inskrivna arbetslösa 
har medfört att sammansättningen av de arbetssökande fortsatt att förändras. I april 
2014 utgjorde gruppen utsatta nästan 65 procent av inskrivna arbetslösa, vilket är två 
procentenheter mer än i april 2013. Den regionala spännvidden är dock alltjämt mycket 
stor. Störst andel arbetssökande med en svagare position av inskrivna arbetslösa återfinns 
i Stockholms och Södermanlands län. Där utgör gruppen utsatta hela 70 procent av in-
skrivna arbetslösa. 

Huvudstadsregionen utmärker sig således med en låg arbetslöshet relativt den registerba-
serade arbetskraften men samtidigt även med en mycket stor andel av de inskrivna ar-
betslösa som utgörs av arbetssökande med en svagare position. Den höga andelen in-
skrivna arbetsslösa i utsatta grupper i Stockholms län förklaras av ett fortsatt tydligt in-
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flöde av arbetssökande födda utanför Europa och allt fler sökande med svag utbildnings-
bakgrund. Den fortsatt goda jobbtillväxten i Stockholms län har gynnat starkare arbets-
sökande i betydligt högre grad än de utsatta grupperna. Att även Södermanlands län upp-
visar en mycket hög andel arbetssökande med en svagare ställning förklaras dels av den 
regionala näringsstrukturens tydligare industriprägel dels av ett fortsatt tillskott av ar-
betssökande med en svagare utbildningsbakgrund. Dessa faktorer förklarar även sam-
mansättningen av de inskrivna arbetslösa i flera mellansvenska regioner 

 

I ett antal regioner är samtidigt fördelningen mellan inskrivna arbetslösa i utsatta grup-
per och övriga inskrivna arbetslösa något jämnare. I denna kategori regioner utmärker sig 
Hallands län genom att de dessutom noterar en god arbetsmarknad generellt sett. Flera 
övriga län med en jämnare fördelning mellan utsatta grupper och övriga inskrivna arbets-
lösa kännetecknas även av en svag utveckling av befolkningen i arbetsför ålder under de 
senaste åren. Detta gäller till exempel Västerbottens, Blekinge och Jämtlands län. Det är 
dock viktigt att understryka att det naturligtvis finns flera faktorer bakom de regionala 
skillnaderna i sammansättningen av de inskrivna arbetslösa. För län med en svag befolk-
ningsutveckling är dock den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden en viktig 
pusselbit. 
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Bilaga 1. Metod och urval 

Historik och syfte 
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess 
utvecklats kontinuerligt. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet, och 
samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Därefter har vissa frågor utvecklats och 
antalet frågor har dessutom utökats något. 

Syftet med Arbetsförmedlingens prognosarbete är att ge myndigheten detaljerad kunskap 
om läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens 
arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder på så sätt Arbetsförmedlingens kärnupp-
gift som är att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov, samtidigt 
som det stärker myndighetens relationer med arbetsgivarna. Arbetsförmedlingens kon-
takter med de lokala arbetsgivarna underlättar även förmedlingens arbete med grupper 
med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det sammanställda materialet är också ett 
viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central nivå. Ytterli-
gare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och påverka 
externa aktörer. 

Parallellt med att Arbetsförmedlingen publicerar sina nationella arbetsmarknadsutsikter 
presenteras även 21 regionala prognoser samt beskrivningar av utvecklingen för sjöfarts-
området respektive gruvnäringen. Vår förhoppning är att arbetsmarknadsprognoserna 
ska bidra till förbättrade förutsättningar för åtgärder som syftar till att ytterligare effekti-
visera arbetsmarknaden. Läs mer om Arbetsförmedlingens prognosverksamhet samt ta 
del av våra rapporter via vår hemsida: arbetsformedlingen.se/prognoser. 

Metod och undersökningens genomförande 
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort 
antal privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och sva-
ren inhämtas via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till 
detta arbetssätt är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha god möjlighet att ställa 
följdfrågor, bland annat för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och 
innehåll. 

Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömning om efterfrågan på varor och 
tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekry-
teringsbehov, arbetskraftsbrist, bristyrken 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 (Offentlig-
hets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldig-
het att delta i Arbetsförmedlingens undersökning. 

Prognosarbetet involverar hela Arbetsförmedlingens organisation, det vill säga såväl de 
lokala förmedlingskontoren som centralt placerade funktioner i myndigheten. Arbetsför-
medlingen publicerar två prognoser per år, en på våren (med intervjuperiod mars-april 
och presentation i början av juni) och en på hösten (med intervjuperiod september-
oktober och presentation i början av december). 
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Resultaten av intervjuundersökningarna utgör den viktigaste basen för prognosbedöm-
ningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av 
statistik och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognos-
siffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förvän-
tade utvecklingen på arbetsmarknaden och i ekonomin. Där inte annat anges avser samt-
liga analyser och prognoser av arbetslösheten, sysselsättningen och arbetskraften ålders-
gruppen 16-64 år. 

Urval och svarsfrekvenser 
Basen för förmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbets-
ställen83 hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 
2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än 
100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån 
näringsgren (enligt SNI 2007, se även nedan), arbetsställestorlek84 och län. Samma urval 
används normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. 

Det nuvarande urvalet är uppdelat i två grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för 
de analyser som görs på riks- och på länsnivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av 
arbetsställen som anpassas efter lokala behov. Detta urval används således främst för att 
ge en bättre spegling av utvecklingen på lokala arbetsmarknader. 

Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande gransk-
ning av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock genomföras bortsett 
från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter. 

För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen mycket stort vilket 
gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den nu aktuella undersökningen 
består basurvalet av 11 600 arbetsställen. 

Deltagandet i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är generellt mycket högre än i 
liknande undersökningar, dels genom att frågorna ställs vid ett personligt möte eller via 
telefon, dels tack vare Arbetsförmedlingens redan upparbetade kontakter med arbetsgi-
varna. I vårens undersökning uppgick svarsfrekvensen för basurvalet till 75 procent, vil-
ket är en procentenhet lägre än i föregående undersökning. 

Arbetsförmedlingen intervjuar även representanter för olika verksamhetsområden i lan-
dets samtliga kommuner och landsting. Det sker också intervjuer med ett urval statliga 
arbetsgivare. I vårens undersökning uppgick Arbetsförmedlingens urval av offentliga 
arbetsgivare till drygt 2 000 stycken. Svarsfrekvensen för de offentliga verksamheterna 
var denna gång 82 procent, vilket är fem procentenheter lägre än i föregående intervju-
undersökning.  

                                                             
83 Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
84 Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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Näringsgrensindelning 
Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är 
indelningen i SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), baserat på SNI 2007 enligt så kal-
lad grov nivå. 

Näringsgren SNI 2007-kod 

Jord- och skogsbruk  01-03 

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  55-56 

Information och kommunikation  58-63 

Finansiell verksamhet och företagstjänster  64-82 

Offentlig förvaltning  84, 99 

Utbildning  85 

Vård och omsorg  86-88 

Personliga och kulturella tjänster  90-98 

 

För gruppen privata tjänster i vår redovisning har vi aggregerat näringsgrenarna (1) han-
del, (2) transport, (3) hotell och restaurang, (4) information och kommunikation, (5) fi-
nansiell verksamhet och företagstjänster samt (6) personliga och kulturella tjänster. För 
gruppen offentliga tjänster har vi på motsvarande sätt summerat näringsgrenarna (1) 
offentlig förvaltning, (2) utbildning samt (3) vård och omsorg. Det bör betonas att denna 
indelning av offentliga tjänster inte skiljer mellan offentliga och privata utförare. 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator och verksamhetsindikator 
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator mäter arbetsgivarnas förväntningar på efter-
frågan. Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 
och presenteras för näringsgrenarna industri, byggverksamhet och privata tjänster samt 
för totala näringslivet. Indikatorn visar om arbetsgivarna förväntar sig att efterfrågan på 
deras varor och tjänster ska öka, minska eller vara oförändrad under de kommande 6 
månaderna. Arbetsgivarnas bedömningar sammanställs sedan till nettotal. 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning genomförs två gånger per år, vår respektive 
höst. Undersökningen på våren genomförs under kvartal 2 och höstundersökningen un-
der kvartal 4. Värden för kvartal 1 och kvartal 3 tas fram med hjälp av linjär interpolering. 
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Därefter säsongrensas nettotalen med X11-Arima för att sedan normaliseras så att medel-
värdet blir 0 och standardavvikelsen 1. 

De normaliserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras 
sedan till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande 
enligt RAMS i industrin, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg standardise-
ras tidsserien till en ny serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen 
av konjunkturindikatorn blir således att värden över 100 visar ett starkare förväntnings-
läge 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.  

Arbetsförmedlingens verksamhetsindikator för offentliga arbetsgivare beräknas på 
samma sätt som vår konjunkturindikator men kartlägger istället förväntningarna om 
utvecklingen av tjänsteproduktionen hos de offentliga verksamheter som ingår i vår inter-
vjuundersökning. Som vikter för de olika offentliga huvudmännen används anställda 
enligt den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken. Resultaten från verksamhetsindika-
torn ska tolkas på samma sätt som resultaten från konjunkturindikatorn. 
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Bilaga 2. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
Uppgifterna i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik hämtas ur det operativa förmed-
lingssystemet vid Arbetsförmedlingen. Sökandestatistiken omfattar personer inskrivna 
vid Arbetsförmedlingen uppdelade på bland annat öppet arbetslösa och deltagare i olika 
arbetsmarknadspolitiska program. Platsstatistiken omfattar rekryteringsbehov som ar-
betsgivare anmält direkt till Arbetsförmedlingen, antingen via självservicesystemet An-
nonsera Direkt eller som direktregistrerade platser. Varje vardag går uppgifter från det 
operativa förmedlingssystemet till händelsedatabasen där den senast inlagda uppgiften 
lagras. Uppgifterna ligger sedan till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella arbets-
marknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s uppgifter 
om bland annat sysselsatta, arbetslösa och arbetskraften utgår från månatliga arbets-
kraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från andra länder ska SCB:s 
arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redo-
visar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa. Alla 
arbetslösa är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen och alla som är inskrivna på Arbets-
förmedlingen är inte arbetslösa. Skillnaden är störst under sommarmånaderna. 

I denna rapport är analyser och beskrivningar av utvecklingen för arbetssökande in-
skrivna på Arbetsförmedlingen baserade på gruppen Inskrivna arbetslösa. Denna grupp 
utgörs av summan av antalet öppet arbetslösa och antalet sökande i program med aktivi-
tetsstöd.  

Öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna på en arbetsförmedling, är utan ar-
bete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program. Gruppen kallades tidigare ”arbetslösa”. 

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

Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är ett program avsett för personer med långa in-
skrivningstider och syftar till att aktivera dem med inriktning mot arbetslivet. Program-
met är indelat i tre faser där den första fasen, som omfattar som längst 150 dagar, inne-
håller kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. I den 
andra fasen tillkommer arbetsplatsförlagda aktiviteter, såsom arbetspraktik och arbets-
träning, under ytterligare 300 dagar. De som efter denna tid fortfarande inte funnit någon 
lösning på sina arbetslöshetsproblem erbjuds deltagande i sysselsättningsfasen. Där er-
bjuds sysselsättning hos en arbetsgivare, i form av arbetsuppgifter som annars inte skulle 
utföras och som kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningsfasen kan pågå i högst två 
år, men den arbetssökande som då ännu inte kommit ut på den öppna arbetsmarknaden 
kan anvisas till en ny sysselsättningsfas, hos någon annan arbetsgivare. 

Jobbgaranti för ungdomar (UGA) är ett program för ungdomar mellan 16 och 24 år som 
har varit arbetslösa i mer än 90 dagar. Programmet omfattar under de första tre måna-
derna fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med 
coachning. Därefter är det även aktuellt med arbetspraktik, utbildning, stöd till start av 
näringsverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Den som efter 15 månader i 
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UGA fortfarande inte funnit någon lösning på sina arbetslöshetsproblem erbjuds delta-
gande i JOB. 

Arbetsmarknadsutbildning erbjuds dels som ett fristående arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram, dels som en aktivitet inom garantiprogrammen. Utbildningen är yrkesinriktad och 
kurserna upphandlas av Arbetsförmedlingen hos olika anordnare. För att anvisas till Ar-
betsmarknadsutbildning gäller generellt att den sökande ska vara minst 25 år, inskriven 
på Arbetsförmedlingen och arbetslös eller med risk för att bli arbetslös. Utbildningstiden 
är individuell, men vanligen inte längre än sex månader.  

Praktik erbjuds dels som ett fristående arbetsmarknadspolitiskt program, dels som en 
aktivitet inom garantiprogrammen. Det finns olika typer av Praktik (Arbetspraktik, 
Prova-på-plats, Yrkeskompetensbedömning och Praktisk kompetensutveckling) och det 
gemensamma för insatserna är att de är arbetsplatsförlagda samt att de ska stärka indivi-
dens möjligheter att få ett arbete. De olika praktikinsatserna pågår vanligen under en 
period varierade från en dag (Yrkeskompetensbedömning) upp till sex månader (Ar-
betspraktik). 

Stöd till start av näringsverksamhet erbjuds dels som ett fristående arbetsmarknadspoli-
tiskt program, dels som en aktivitet inom garantiprogrammen. Stödet lämnas till den som 
bedöms ha goda förutsättningar att driva företag varvid verksamheten bedöms bli lönsam 
och ge en varaktig sysselsättning. Stödet lämnas normalt under maximalt sex månader. 

Förberedande insatser erbjuds dels som fristående arbetsmarknadspolitiskt program, 
dels som en aktivitet inom garantiprogrammen. Insatserna är individuellt utformade och 
av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär. De används i första hand för 
personer som behöver förbereda sig för något annat arbetsmarknadspolitiskt program 
eller för ett arbete. Tidsperioden för förberedande insatser är normalt sex månader. Inom 
Förberedande insatser ingår även Arbetslivsintroduktion, som är ett program för dem 
vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut. Under pro-
gramtiden kan deltagarna ta del av samtliga aktiviteter och program som Arbetsför-
medlingen erbjuder. Programmet erbjuds både arbetslösa och personer som har ett jobb. 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning är insatser som sker i samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden. Projektet ska vara av det 
slaget att det inte kan anordnas inom ramen för övriga arbetsmarknadspolitiska program 
men inte heller strider mot bestämmelser om andra program. Projektet ska ha sådan in-
riktning att de stärker enskildas möjligheter att få och behålla ett arbete. 

Arbetsträning med handledare och Arbetsträning inom praktiskt basår är två insatser 
inom Etableringsuppdraget som startade i mars 2014. Dessa vänder sig till skyddsbehö-
vande flyktingar och deras anhöriga och kan pågå i högst sex respektive tolv månader. 
Efter genomgången arbetsträning hänvisas deltagarna till övriga program inom Etable-
ringsuppdraget. 

Gruppen Inskrivna arbetslösa innehåller de kategorier av arbetssökande som bäst illu-
strerar den konjunkturbaserade utvecklingen på arbetsmarknaden. Inskrivna arbetslösa 
omfattar dessutom de kategorier av arbetssökande i Arbetsförmedlingens verksamhets-
statistik som närmast överensstämmer med de officiella arbetslöshetssiffrorna i SCB:s 
AKU. Deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program ska i AKU klassificeras som heltids-
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studerande arbetssökande och därmed, i enlighet med en ILO-konvention, som arbets-
lösa. I praktiken blir dock åtskilliga av programdeltagarna vid Arbetsförmedlingen inte 
bokförda som arbetslösa i AKU, medan omvänt ganska många av dem som i AKU bokförs 
som arbetslösa inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Det sistnämnda gäller i synner-
het många studerande som under skolloven inte är berättigade till arbetslöshetsersätt-
ning. 

Vid sidan av dessa kategorier finns även andra grupper av inskrivna arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen:  

Sökande som har arbete med stöd är personer som har en anställning där arbetsgivaren 
får ett ekonomiskt stöd. I huvudsak utgörs denna grupp av deltagare i särskilda insatser 
för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Dessa 
insatser är Lönebidrag, Offentligt skyddat arbete, Utvecklingsanställning och Trygg-
hetsanställning. Dessutom finns anställningsstöd som riktar sig till personer utan funkt-
ionsnedsättning, men med svårigheter att få ett reguljärt arbete. Dessa insatser är Särskilt 
anställningsstöd, för personer som avslutat minst fas 1 inom JOB, Förstärkt särskilt an-
ställningsstöd, för personer som deltar i JOB:s sysselsättningsfas och Instegsjobb, som 
riktar sig till nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd under de senaste 36 
månaderna. 

Sökande som har arbete utan stöd är arbetssökande som har en tillfällig timanställning 
eller är deltidsarbetslösa samt personer med tillfälligt arbete (mindre än tre månaders 
varaktighet). Om arbetssökande inom någon av dessa kategorier deltar i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program parallellt med sin tim-/deltidsanställning registreras de istället 
som sökande i program med aktivitetsstöd. Dessutom inkluderas här de ombytessö-
kande, det vill säga arbetssökande som har ett fast arbete i önskad omfattning, men som 
söker efter ett annat arbete. 

Nystartsjobb är en subventionerad anställning som inte räknas till de arbetsmarknadspo-
litiska programmen eftersom det finansieras via skattekreditering av arbetsgivaravgiften. 
Stödet ges för personer som stått utanför arbetslivet länge samt för flyktingar och deras 
anhöriga. Särskilt nystartsjobb är en form av Nystartsjobb för långtidssjukskrivna och 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Yrkesintroduktion startade i januari 2014. Denna insats innebär ekonomiskt stöd till 
arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 15 och 24 år. Yrkesintroduktion – som kan 
pågå i sex till tolv månader – innehåller förutom betald sysselsättning även handledning 
och i vissa fall även utbildning.  

Övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen utgörs i första hand av arbetssökande med 
förhinder. Det är arbetssökande som för tillfället är förhindrade att aktivt söka och/eller 
tillträda ett arbete. Dessutom ingår här EU/EES-sökande – arbetslösa som reser till an-
nat land inom EU/EES för att under högst tre månader söka arbete – samt arbetslösa 
Yrkesfiskare. 

Registerbaserad arbetskraft bas för den relativa arbetslösheten 
I Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik används en registerbaserad arbetskraft som 
bas vid redovisningen av den relativa arbetslösheten. Statistiska centralbyrån, SCB, som 
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står för den officiella arbetslöshetsstatistiken, relaterar arbetslösheten till arbetskraften. 
SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek är dock inte möjliga att bryta ner på lokal nivå.  

Tidigare relaterade Arbetsförmedlingen antalet öppet arbetslösa och sökande i program 
med aktivitetsstöd till hela befolkningen i en grupp eller i en region. Den tidigare beräk-
ningsmetoden underskattade dock vissa gruppers arbetslöshet och Arbetsförmedlingen 
utvecklade då en så kallade registerbaserad arbetskraft. 

Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:  

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknads-
statistik 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.  

- Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).  
- Sökande i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 
- Uppgiften om antalet förvärvsarbetande avser november månad senast tillgängligt 

år, medan uppgiften om antalet arbetssökande uppdateras varje månad. 

När arbetslösheten relateras till den registerbaserade arbetskraften blir nivån högre än 
om den relateras till befolkningen. Effekterna blir olika stora i skilda regioner och grup-
per. Här är ett exempel på rikssiffror (för april 2014): 

Arbetslösa (AKU, 16-64 år)    8,7 % (av arbetskraften) 

Inskrivna arbetslösa (Af, 16-64 år)  8,0 % (av registerbaserade arbetskraften) 

Inskrivna arbetslösa (Af, 16-64 år)  6,3 % (av befolkningen) 

Varav öppet arbetslösa (Af, 16-64 år)  3,2 % (av befolkningen) 

Varsel 
Syftet med varselreglerna är att arbetsmarknadsmyndigheterna ska få möjlighet att förbe-
reda och planera inför omställning av personal vid driftinskränkningar. Varselstatistiken 
används också som en indikator på konjunkturutvecklingen. 

Enligt främjandelagen är en arbetsgivare, privat eller offentlig, skyldig att lämna varsel till 
Arbetsförmedlingen viss tid innan arbetsgivaren genomför en driftsinskränkning som 
berör minst fem arbetstagare i ett län (inom byggverksamheten gäller minst 20 arbetsta-
gare). Beroende på hur många arbetstagare som berörs och huruvida dessa är fast eller 
tillfälligt anställda, ska varslet lämnas mellan en och sex månader innan uppsägningen 
sker. 

Långt ifrån alla varsel leder dock till uppsägningar och ännu färre leder till arbetslöshet. I 
sämre tider är det en större andel av de varslade som också blir uppsagda. Mycket tyder 
på att arbetsgivare varslar som en säkerhetsåtgärd, för att hålla möjligheten till perso-
nalminskningar öppen om efterfrågan viker. Av dem som varslades under 2012 (totalt 
drygt 71 000 personer) blev drygt två tredjedelar uppsagda ett halvår senare. Av de vars-
lade registrerade sig 20 procent som arbetslösa på Arbetsförmedlingen någon gång inom 
sex månader efter att de varslats. Detta utgör definitionen på den så kallade verkställig-
hetsgraden. 
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Lediga platser 
Arbetsförmedlingens statistik över lediga platser är baserad på de lediga platser som 
anmäls till Arbetsförmedlingen. Statistiken innehåller de uppgifter som registreras i Ar-
betsförmedlingens interna system och de uppgifter som arbetsgivarna på egen hand regi-
strerar. Arbetsgivarna kan registrera platser genom direktanmälning till Arbetsför-
medlingen, via Annonsera direkt eller genom direktöverföring av annonser från arbetsgi-
varnas egna system till Platsbanken. Med mycket få undantag publiceras dessa platser 
sedan i Platsbanken, Arbetsförmedlingens internettjänst för lediga jobb. Statistiken inne-
håller exempelvis uppgifter om i vilka kommuner platserna är belägna, i vilka branscher 
arbetsgivarna är verksamma och vilka yrken som efterfrågas. Man kan även utläsa uppgif-
ter om de lediga platsernas varaktighet, det vill säga om rekryteringsbehovet avser tillsvi-
dareanställningar eller någon form av tidsbegränsade tjänster. I statistiken går det dessu-
tom att urskilja vilka platser som är sommarvikariat samt om rekryteringsbehoven avser 
privata eller offentliga arbetsgivare.  

I Arbetsförmedlingens löpande publiceringar av statistik över antalet nyanmälda lediga 
platser exkluderas platser med en varaktighet kortare än 10 dagar. Arbetsförmedlingens 
statistik över nyanmälda lediga platser brukar anses vara en god indikator på efterfrågan 
på arbetskraft. Av samtliga rekryteringar på arbetsmarknaden brukar Arbetsförmedlingen 
ha en marknadsandel på mellan 30 och 40 procent. Marknadsandelen tenderar att stiga 
när efterfrågan på arbetskraft är hög och minska något när efterfrågan dämpas. 

Att Platsbanken är en service till både arbetsgivare och arbetssökande innebär att det ska 
vara enkelt för arbetsgivarna att annonsera sina rekryteringsbehov. Med detta följer dock 
en risk att arbetsgivare annonserar utan att det finns ett uttalat behov av nya medarbe-
tare. Arbetsförmedlingen har tidigare uppmärksammat detta och funnit att förekomsten 
av dubblettanmälningar eller så kallad omannonsering, exempelvis i syfte att nå en ökad 
exponering, påverkat antalet lediga platser. I förmedlingens granskningar framkom även 
att frekvensen av omannonsering varierade påtagligt mellan olika yrken. Från och med 
2008 har därför Arbetsförmedlingens regelverk kring annonsering av lediga platser 
skärpts. Bland annat granskar Arbetsförmedlingen Kundtjänst alla platser som registre-
ras via Annonsera direkt. En direkt effekt av detta blev en kraftig reducering av andelen 
dubbletter. Mycket tyder dock på att statistiken, trots det skärpta regelverket, innebär en 
överskattning av det verkliga personalbehovet inom vissa yrkeskategorier. Det gäller i 
första hand yrkena företagssäljare, telefonförsäljare samt torg- och marknadsförsäljare. 
Dessa tre yrkeskategorier omfattade var femte anmäld plats under 2012. Mycket tyder på 
att den omfattande volymen av anmälda platser inom dessa yrken innebär en överskatt-
ning av det verkliga personalbehovet, detta alltså trots Arbetsförmedlingens kontroller. 

Läs mer om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/statistik 
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Bilaga 3. Kodförklaring till länsbokstäverna 

Länsbokstav Län 
AB Stockholm 

C Uppsala 

D Södermanland 

E Östergötland 

F Jönköping 

G Kronoberg 

H Kalmar 

I Gotland 

K Blekinge 

M Skåne 

N Halland 

O Västra Götaland 

S Värmland 

T Örebro 

U Västmanland 

W Dalarna 

X Gävleborg 

Y Västernorrland 

Z Jämtland 

AC Västerbotten 

BD Norrbotten 
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Bilaga 4. Länsgrupper – NUTS 2 
Länsgrupp (NUTS 2) Län 

Stockholm Stockholm 

Östra Mellansverige 
 

Uppsala, Södermanland, Östergötland,  
Örebro och Västmanland 

Småland med öarna Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland 

Sydsverige Blekinge och Skåne 

Västsverige Halland och Västra Götaland 

Norra Mellansverige Värmland, Dalarna och Gävleborg 

Mellersta Norrland Västernorrland och Jämtland 

Övre Norrland Västerbotten och Norrbotten 
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Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie 
Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie 

Rapportserie Ura 

Ura 2000:1 De miljörelaterade jobbens framtid i Sverige 
  – Var kommer de nya jobben och i vilken omfattning? Rekv nr 802381 

Ura 2000:2 Arbetskraft, sysselsättning, arbetslöshet m.m.  
 – utvecklingen under 1990-talet  Rekv nr 802398 

Ura 2000:3 Återanställningar bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden Rekv nr 802399 

Ura 2000:4 Hur går det för arbetslösa som får bidrag för start av  
näringsverksamhet?  Rekv nr 802400 

Ura 2000:5 Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare Rekv nr 802401 

Ura 2000:6 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2000 och 2001 Rekv nr 802426 

Ura 2000:7 Var finns jobben 2000/2001  Rekv nr 802435 

Ura 2000:8 IT-branschen i Sverige – Var finns de framtida jobben Rekv nr 802476 

Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige  
 – Var finns de framtida jobben?  Rekv nr 802499 

Ura 2000:10 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001  Rekv nr 802509 

Ura 2001:1 Var finns jobben 2001?  Rekv nr 802521 

Ura 2001:2 Utvärdering av 1995 års nystartade företag  
– En jämförelse mellan företag som fick bidrag från  
Arbetsförmedlingen och övriga nystartade företag Rekv nr 802554 

Ura 2001:3 Arbete för nöjes skull – Var finns jobben inom upplevelsenäringen? Rekv nr 802555 

Ura 2001:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001 och 2002 Rekv nr 802595 

Ura 2001:5 Rätt man på fel plats – en studie av arbetsmarknaden för  
utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Rekv nr 802599 

Ura 2001:6 Var finns jobben 2001/2002?  Rekv nr 802600 

Ura 2001:7 Arbetsmarknadsutbildningen 1999 – effekter för individen Rekv nr 802616 

Ura 2001:8 Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000 Rekv nr 802619 

Ura 2001:9 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002  Rekv nr 802651 

Ura 2002:1 Var finns jobben 2002?  Rekv nr 802663 

Ura 2002:2 Första året med Aktivitetsgarantin – En utvärdering av  
Aktivitetsgarantins effekter  Rekv nr 802690 

Ura 2002:3 Den framtida personalförsörjningen inom vård och  
omsorg – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Rekv nr 802699 

Ura 2002:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 och 2003 Rekv nr 802700 

Ura 2002:5 Var finns jobben år 2002/2003?  Rekv nr 802701 

Ura 2002:6 Utvärdering av Pilotprojektet för arbetslösa invandrare  
– Ett försök med samverkan mellan bemanningsföretag och  
arbetsförmedling  Rekv nr 802730 

Ura 2002:7 Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare i siffror Rekv nr 802731 

Ura 2002:8 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003   Rekv nr 802745 

Ura 2002:9 Den framtida personalförsörjningen inom bygg- och  
anläggning – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Rekv nr 802746 

Ura 2002:10 Effekter av jobbsökarinsatser via nätet  
– Erfarenheter från ett kontrollerat experiment  Rekv nr 802747 

Ura 2003:1 Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten  Rekv nr 802770 

Ura 2003:2 Var finns jobben 2003?  Rekv nr 802774 

Ura 2003:3 Den framtida personalförsörjningen inom utbildning  

– Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015  Rekv nr 802756 
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Forts Rapportserie Ura 

Ura 2003:4 Arbetsmarknadsutbildning 2002 – Uppföljning av deltagare  
som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2002 Rekv nr 802785 

Ura 2003:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003 och 2004 Rekv nr 802796 

Ura 2003:6 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av  
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden  
– Sammanfattning  Rekv nr 802814 

Ura 2003:7 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av  
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden Rekv nr 802815 

Ura 2003:8 Arbetsmarknaden för personer som avbrutit sina gymnasiestudier Rekv nr 802816 

Ura 2003:9 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004  Rekv nr 802820 

Ura 2004:1 Var finns jobben år 2004?   Rekv nr 802838 

Ura 2004:2 Den framtida kompetensförsörjningen inom teknik och  
industri – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Rekv nr 802850 

Ura 2004:3 Arbetskraftsutbudet i Sverige – en utblick mot 2030 Rekv nr 802863 

Ura 2004:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 och 2005 Rekv nr 802870 

Ura 2004:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005  Rekv nr 802905 

Ura 2004:6 Arbetsmarknadsutbildning 2003 – Uppföljning av deltagare som  
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2003 Rekv nr 802917 

Ura 2005:1 Var finns jobben år 2005?  Rekv nr 802919  

Ura 2005:2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005 och 2006 Rekv nr 802925 

Ura 2005:3 Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige  Rekv nr 802933 

Ura 2005:4 Arbetsmarknadsutbildning 2004 – Uppföljning av deltagare som  
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2004 Rekv nr 802931 

Ura 2005:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006  Rekv nr 802936 

Ura 2005:6 Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen Rekv nr 802937 

Ura 2006:1 Var finns jobben år 2006?  Rekv nr 802932 

Ura 2006:2 Arbetsmarknadsutsikterna 2006 och 2007  Rekv nr 802984 

Ura 2006:3 Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga Rekv nr 802993 

Ura 2006:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007  Rekv nr 802994 

Ura 2007:1 Var finns jobben år 2007?  Rekv nr 802963 

Ura 2007:2 Hur fungerar arbetsmarknaden – och vad kan  
arbetsmarknadspolitiken bidra med?  Rekv nr 803013 

Ura 2007:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 Rekv nr 803017 

Ura 2007:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008  Rekv nr 803043 

Ura 2008:1 Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 
– Uppföljning av deltagare som slutat arbetsmarknads- 
utbildning andra kvartalet 2005 och 2006  Rekv nr 803044 

Ura 2008:2 Var finns jobben 2008? – samt bedömning på 5-10 års sikt Rekv nr 803063 

Ura 2008:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Rekv nr 803083 

Ura 2008:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Rekv nr 803130 

Ura 2009:1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009  Rekv nr 803175 

Ura 2009:2 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2009  Rekv nr 803215 

Ura 2010:1 Generationsväxlingen och regionernas befolkning Rekv nr 803228 

Ura 2010:2 Jobb och utvecklingsgarantin  Rekv nr 803234 

Ura 2010:3 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010  Rekv nr 803238 

Ura 2010:4 Regionala arbetsmarknadsutsikter våren 2010  Rekv nr 803239 

Ura 2010:5 Generationsväxlingen på arbetsmarknaden  

– i riket och i ett regionalt perspektiv  Rekv nr 803277 



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 
 

 

 

145

Forts Rapportserie Ura 

Ura 2010:6 Generationsväxlingen – arbetskraftens förändring per län 

(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 

Ura 2010:7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010  Rekv nr 803281 

Ura 2011:1 Jobb- och utvecklingsgarantin – en studie av sannolikheten att få 

jobb under programtiden  Rekv nr 803290 

Ura 2011:2 Interna och externa coachningstjänster – en utvärdering av resultatet Rekv nr 803291 

Ura 2011:3 Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner  

– vem som får och när  Rekv nr 803304 

Ura 2011:4 En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion Rekv nr 803307 

Ura 2011:5 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011  Rekv nr 803308 

Ura 2011:6 Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2012  
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 

Ura 2011:7 Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2010 Rekv nr 803313 

Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011  Rekv nr 803321 

Ura 2011:9 Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar Rekv nr 803320 

 deltagarnas chans att få ett jobb 

Ura 2012:1 Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick  
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2012:2 Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2011 Rekv nr 803342 
Ura 2012:3 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012  Rekv nr 803346 

Ura 2012:4 Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och första halvåret 2013 
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2012:5 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012  Rekv nr 803358 

Ura 2013:1 Var finns jobben? – Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick  
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2013:2 Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2012 Rekv nr 803378 
Ura 2013:3 Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv Rekv nr 803375 
Ura 2013:4 Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden 

– fokus på unga som varken arbetar eller studerar Rekv nr 803381 
Ura2013:5 Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring   
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2013:6 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013  Rekv nr 803386 

Ura 2013:7 Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 

och en långsiktig utblick  
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2013:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013  Rekv nr 803393 
Ura 2014:1 Var finns jobben? – Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick 
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2014:2 Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2013 Rekv nr 803416 
Ura 2014:3 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014  Rekv nr 803420 
 

 





11 3 9 9 St o ck h o lm 
Tel e f on 0 7 71-6 0 0 0 0 0
ar b e t s f or m e dl ingen. s e

URA 2014:3
 
Serien URA innehåller två återkommande redovisningar per år av Arbetsmarknadsutsikterna 
samt redovisningar från olika utredningar som utförs av Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsutsikterna är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser hittar du
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke 
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Här beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren. 

I publikationen Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde.

Rekvisitionsnummer: 803 420
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Ordinarie samverkan och 
samverkansprojekt i Skellefteå. 

 
2014-10-01–2017-12-31 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea


Verksamhet/ 
Projekt Huvudman/projektägare Inriktning/målgrupp 

Antal 
deltagare 

Medfinansiering av 
samordnings-
förbundet 2014 Start Slut 

ARBETSMARKNADS-
TORGET 

Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Ske-å 
kommun, landstinget och 
samordningsförbundet i 
samverkan. 

Rehabilitering till arbete/studier enligt 
modellen ”En gemensam ingång” för 
ungdomar 16–29 år med  behov av 
samordnade stödinsatser från flera 
myndigheter. 

Ca 80-100 
per år.  

2 300 000 kronor 2010-09 
Fr.o.m. 

2013-09 
ordinarie 

verks. 

 Kontaktinformation 
Utvecklin gsledare: Margareta Larsson 

e-post: margareta.larsson@skelleftea.se  
Telefon: 070-566  80 62 

HÄLSANS TRÄDGÅRD Skellefteå Kommun 
(socialkontoret – individ och 
familjeomsorgsavdelningen) 

Arbetslivsinriktad rehabilitering för 
långtidssjukskrivna och arbetslösa i åldern 
18–64 år. 

20 löpande  Prel. ca 350 000 
kronor  

2010-06 Ordinarie 
verksam- 

het 
fr.o.m. 

2013-08 

 Kontaktinformation 
Projektledare: Karin Dahlgren 

e-post: karin.dahlgren@skelleftea.se 
Telefon: 0910-70 26 07, 070-673 00 43 

Ordinarie samverkan.  

1 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea
mailto:kenneth.sundberg@skelleftea.se
mailto:karin.dahlgren@skelleftea.se


Verksamhet/ 
Projekt Huvudman/projektägare Inriktning/målgrupp 

Antal 
deltagare 

Medfinansiering av 
samordnings-
förbundet 2014 Start Slut 

UNGA IN Arbetsförmedlingen.  
Nationellt projekt med 
lokala insatser 
I Skellefteå. 

Individuellt/gruppinriktad stöd till unga 16–
24 år som är på väg att hoppa av gymnasiet, 
inte studerar, arbetar eller har någon annan 
känd sysselsättning. 

Ca 100 
under 
projekt- 
tiden 

Ca 330 000 kronor 
avseende 
lokalkostnader 

2011-11 Fortsatt  
verks.  

planeras 
efter 

2014-12-
31 

 

 Kontaktinformation 
Projektledare: Ida Rönnblom 

e-post: ida.ronnblom@arbetsformedlingen.se 
Telefon: 010-487 36 88 

PLUG-IN (ACComplish) Sveriges kommuner och 
landsting, SKL  
 
Nationellt projekt med 
regionala insatser i 
Västerbotten.  
 
Region Västerbotten  
regionalt utvecklings-  
ansvarig.  

Länsprojekt. Utveckla metoder i 
gymnasieskolan genom "lokala verkstäder", 
SYV-insatser m.m. för elever som riskerar 
eller har studieavbrott. 
 
Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, 
m.m. för lärare, elevhälsateam, SYV-personal, 
rektorer, m.fl. i syfte att fler ungdomar ska 
fullfölja utbildningen. 

Berörda 
elev- och  
personal-
grupper vid  
gymnasie- 
skolor i  
länet.  

2012-02 Fortsatt 
verks. 

planeras 
efter 

2015-06-
30 

 Kontaktinformation 
Projektledare: Bertil  Almgren 

e-post: bertil.almgren@skelleftea.se  
Telefon: 070-658 83 04 

2 

ESF-projekt 
Programområde 2 

http://www.esf.se/
mailto:ida.ronnblom@arbetsformedlingen.se
mailto:Bertil.almgren@skelleftea.se


Verksamhet/ 
Projekt Huvudman/projektägare Inriktning/målgrupp 

Antal 
deltagare 

Medfinansiering av 
samordnings-
förbundet 2014 Start Slut 

TExAS. Tillträde till 
Examina för individer 
med Aspergers 
Syndrom 
 

Urkraft Service AB  Skapa en stödstruktur för boende, 
fritid/kultur/hälsa samt arbete/studier för 
personer med Aspergers 
syndrom/Autismliknande symtom 
 

Ca 60-80 
löpande  

580 000 kronor. 2011-01 
 

2014-12-
31. 

Fr.om. 
2015-01 
finansi-

ering via 
Arvsfonde

n 
 

 Kontaktinformation 
Projektledare: Therese Lundgren  

e-post: therese@urkraft.se 
Telefon: 070-246 86  51 

MEDURS; Innovativa 
insatser före, under och 
efter  arbetslivs- 
Introduktionen 

Urkraft Service AB.  
Projektet utförs tillsammans 
med Medlefors 
folkhögskola. 

Rehabilitering till arbete/studier för personer 
i åldern 25-64 år som blivit eller kommer att 
bli utförsäkrade. 

40-50 
löpande  

745 200 kronor  2010-09 2014-12-
31 

 Kontaktinformation 
Projektkoordinator:  Therese Lundgren 

e-post: therese@urkraft.se 
Telefon: 0910-579 38, 070-246 86 51 

SPIRA – INTEGRATION Medlefors folkhögskola Underlätta integration och etablering på 
arbetsmarknaden för kvinnor och män med 
utländsk bakgrund. 

30 löpande 750 000 kronor 2012-01 2014-12-
31 

 Kontaktinformation 
Projektledare: Linda Carstedt 

e-post: linda.carstedt@medlefors.se 
Telefon: 0910-575 00 vx 

ESF-projekt 
Programområde 2 

3 

http://www.esf.se/
mailto:christina@urkraft.se
mailto:therese@urkraft.se
mailto:linda.carstedt@medlefors.se


Verksamhet/ 
Projekt Huvudman/projektägare Inriktning/målgrupp 

Antal 
deltagare 

Medfinansiering av 
Samordnings-
förbundet 2014 Start Slut 

Improve Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 

Förstudie i syfte att utveckla planering, 
styrning, utvärdering och implementering av 
samtliga projekt som samordningsförbunden 
i Skellefteå, Umeå  och Lycksele 
medverkat/medverkar i. 

Finansiering med  
1 292 580 kronor 
från ESF. Ingen 
medfinansiering 
krävs.  

2014-01-
01 

2014-12-
31 

SPIRA – 
ANSTÄLLNINGS-
KOMPETENS 

Medlefors Folkhögskola  Rehabilitering till arbete/ studier  för 
långtidssjuka, långtidsarbetslösa och 
utlandsfödda i åldern 16–64 år. 

40-50 
löpande  

1 481 400 kronor  2011-08 2014-12-
31 

 Kontaktinformation 
Projektledare: Jeanette Carlsson 

e-post: jeanette.carlsson@medlefors.se 
Telefon: 070-575 13  67 

ESF-projekt 
Programområde 2 

Förstudie 

4 

http://www.esf.se/
mailto:Jeanette.carlsson@medlefors.se


Verksamhet/ 
Projekt Huvudman/projektägare Inriktning/målgrupp 

Antal 
deltagare 

Medfinansiering av 
Samordnings-
förbundet 2014 Start Slut 

Psykisk hälsa i fokus Skellefteå kommun och 
Västerbottens läns 
landsting. 

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa genom att öka allmänhetens  kunskap 
om psykisk ohälsa  samt skapa ökad 
kännedom om den hjälp som finns att få vid 
psykisk ohälsa.  

Målgrupp 
är alla 
invånare  i 
Skellefteå.  

2014-01-
01 

2014-12-
31. 

Ansökan 
om 

förlängn.  
1 år.  

 Kontaktinformation 
Projektledare: Lena Stenvall/Åsa  Forssell  

e-post: lena.stenvall@vll.se;  asa.forssell@skelleftea.se  
Telefon: 070-200 87 76, 070- 622 06 39  

Kartläggning av 
försörjningsstöd.   

Skellefteå kommun i 
samverkan med 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan  och 
landstinget. 

Kartlägga ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå-Norsjö  
med fokus på långvarigt försörjningsstöd. Ge  
förslag till utvecklad samverkan mellan 
myndigheterna i syfte att öka biståndstagares 
möjligheter till egens försörjning.  

200 000 kronor 2014-01-
01 

2014-12-
31 

 Kontaktinformation 
Projektledare: Eva Hedlund  

e-post: eva.hedlund@skelleftea.se  
Telefon: 070-604 58 16 

5 

Övriga samverkansprojekt.  
Sociala investeringsfonden. 

Finsam. 

http://www.esf.se/
mailto:Lena.stenvall@vll.se
mailto:asa.forssell@skelleftea.se
mailto:katrin@urkraft.se


Hur kan vi utveckla uppföljning och 
utvärdering av lokal samverkan i 

Skellefteå-Norsjö?  
Vad vill styrelse och medlemmar veta?  



 
 

”Välfärdsutveckling i hela landet” 
• Försäkringskassans rapport till regeringen 2014-02-21 
 - 83 förbund – 225 kommuner 2013-12-31 
 - 36 900 deltagare i 600 individinriktade insatser  
 - 8 600 personer avslutade en insats under året  
 - 31 % fick arbete eller började studera  
 - effektutvärderingar saknas!!! 
 - 300 insatser på strukturell nivå (information, dialog, 

frukostmöten, utbildning/kompetensutv. mm) 
 - 30 miljoner till ”Tvåpartsfinsam” 



Finsam i Västra Götaland  

Resultat från SUS  
januari-augusti 2014 



FINSAM I VÄSTRA GÖTALAND 2014 

 16 samordningsförbund, 48 kommuner 
 

 Medelstillgångar 175 Mkr  
 148 Mkr budgeterat i olika insatser 

 varav 7,6 mkr  insatskostnad ESF 
 21 Mkr administrativa kostnader 

 
(Totalt budgeterat 169 Mkr vilket innebär att det finns 

6 Mkr i eget kapital inför 2015) 
 
 
 
 

2014-09-24 H
elena J 



FÖRDELNING MEDELSTILLGÅNGAR 
2014-09-24 H

elena J 

Stat 
38% 

VG-regionen 
19% 

Kommun 
19% 

Samordnings-
förbund 

18% 

Övrigt 
0% 

ESF-rådet 
6% 



INSATSER 
 41 strukturövergripande insatser: 

 13 utbildning 
 18 dialog och kommunikation 
 3 kartläggning 
 7 annan inriktning 
(totalt 1 006 deltagare/deltagande) 
 

 169 individinriktade insatser:  
 80 insatser med fokus rehab mot arbete/utbildning 
 53 förberedande insatser 
 24 kartläggning av individer 
 7 förebyggande insatser 
 5 annan inriktning 
 

2014-09-24 H
elena J 



DELTAGARE I SAMVERKAN JAN-AUG 2014 
2014-09-24 H

elena J 

3 064

167

2 677

139

5 741

306

3 660

Antal aktuella  deltagare 
registrerade med 
personuppgifter

Anonymt registrerade 
deltagare (nya deltagare 

2014)

Deltagande i 
individinriktad 

volyminsats 

Kvinnor

Män 

Totalt

53 % kvinnor, 47 % män 



ÅLDERSFÖRDELNING 
(5 741 DELTAGARE JAN-AUG 2014) 

2014-09-24 H
elena J upp till 29 år 

53% 

30 - 44 år 
26% 

45 - 59 år 
19% 

60 år -  
2% 



TID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING 
 (5 755 DELTAGARE JAN-AUG 2014) 

2014-09-24 H
elena J 

Upp till 1 år 
44% 

Upp till 3 år 
23% 

Upp till 6 år 
14% 

Upp till 9 år  
6% 

Mer än 9  år 
6% 

Ej tillämpligt 
7% 



TID I SAMVERKANSAKTIVITET 
 (2 295 DELTAGARE SOM AVSLUTAT INSATS JAN-AUG 2014) 

2014-09-24 H
elena J 

1 - 6 mån 
55% 

7 - 12 mån 
24% 

13 - 18 mån 
12% 

19 - 24 mån 
5% 

25 mån -  
4% 



FÖRSÖRJNINGSFÖRÄNDRING 
 (2 267 DELTAGARE SOM AVSLUTAT JAN-AUG 2014) 

2014-09-24 H
elena J 

16%

7%

2%
4%

20%

46%

1% 3%

9%

0%

13%

7%
3% 2%

15%

26%

5% 4%

26%

6%

Andel
före

Andel
efter



SYSSELSÄTTNINGSFÖRÄNDRING 
(2 267 DELTAGARE SOM AVSLUTAT JAN-AUG 2014 

2014-09-24 H
elena J 

277

129

14

136

2

794

372

204 227

9
0
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800

900

Deltagare i 
förvärvsarbete 

och/eller studier

Varav ej 
subventionerat 

arbete

Varav 
subventionerat 

arbete

Varav studier Deltagare som 
både 

förvärvsarbetar 
och studerar

Före insats

Efter insats

Före insats: arbete/studier 12 % (kvinnor 14 %, män 11 %) 
 

Efter insats: arbete/studier 35 %  (kvinnor 35 %, män 35 %) 



AVSLUTSANLEDNING 
 (2 267 DELTAGARE SOM AVSLUTAT JAN-AUG 2014  

 

2014-09-24 H
elena J 

Utskrivning (arb, stud, 
arbetssök) 

53% 

Utskrivn-Fortsatt rehab 
22% 

Utskrivn pga sjukdom 
11% 

Utskrivn pga flytt 
3% 

Utskrivn-Utan mätning 
6% 

Övriga anledn  
5% 



TID I INSATS - ARBETE EFTER 
2014-09-24 H

elena J 

 
 

584 personer till arbete vid avslut (35 % av alla avslutade) 

Tid i insats
Inte subv 

arbete
Subv 

arbete
Eget 

företag Totalt
1 - 6 mån 222 69 1 292
7 - 12 mån 98 60 1 159
13 - 18 mån 30 50 0 80
19 - 24 mån 11 14 4 29
25 mån - 11 13 0 24
Totalt 372 206 6 584



 
 

Vad vill styrelse och medlemmar veta? 
• SUS-rapporter till styrelse och LSG – hur ofta? 
• Kompletterande uppgifter i SUS – t.ex. mått på 

indikatorer, andra uppgifter? 
• Samhällsekonomisk utvärdering av varje 

samverkansinsats – ordinarie samverkan respektive 
projekt? 
 



 
Vad krävs för att tillgodose önskemålen? 

• Fler som registrerar deltagare 
• Ett uppdrag och tid för uppdraget 
• Standardiserade rapporter 
• Utbildning 

 
 



 
Ytterligare framgångsfaktorer!  

• Stöd från ledning 
• Tydligt syfte 
• Återkoppling på flera nivåer 
• Tid för analys 
• Öppenhet 
• Samordning 
• Spridning av resultat och effekter 

 



Könsfördelning 

Killar 
52% 

Tjejer 
48% 



Tid i offentlig försörjning 

< 1 år 
41% 

< 2 år 
24% 

< 3år 
8% 

< 4 år 
6% 

< 5 år 
12% 

< 6 år 
3% 

< 7 år 
4% 

<  
2% 



Diagnoser start 

generella inlär 
15% 

NEP 
50% 

ingen 
21% 

annat 
14% 

Diagnoser 



Utbildning start 

gym 
29% 

gym samlat 
4% 

gym sär 
14% 

grundskola 
51% 

ej grund 
2% 

Utbildning 



Försörjning start och avslutade 

CSN 
3% 

Aktivitetsstöd 
15% 

Akt. Stöd + 
försörjnings 

12% 

försörjningssstöd 
36% 

akt.ers 
22% 

Inget 
12% 

Start Avslut 

lön 
10% 

sub lön 
22% 

försörjningsstöd 
14% Aktivitetsers 

25% 

Inget 
3% 

Aktivitetsstöd 
4% 

CSN 
22% 
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