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Chefsekonomen har ordet

långt borgar för att näringslivet har förmågan att hantera gruset och runda de stora stenarna även framöver.

Rekordstarka förväntningar bland Unionens klubbar

I tjänstesektorn kan det största hindret stavas med ett ord –
personal. Att hitta rätt kompetens är enligt Unionens tjänsteklubbar det stora tillväxthindret framöver. För klubbarna inom
industrin är det, utöver leverantörsproblemen, istället kapacitetsbrist som är det stora hindret, följt av rekryteringsproblem.

Stark vind i seglen det kommande halvåret – det är vad Unionens klubbar ser framför sig för det egna företaget. De sammantagna förväntningarna har aldrig varit så höga under de senaste
tio åren i Unionens konjunkturenkät Branschbarometern. En
förklaring är att klubbarna i stort sett i hela näringslivet tror på
en god utveckling det kommande halvåret. Det gäller allt från
fordonsindustri och konsulter till transport- och logistikbranschen. Intressant är också att företagen, enligt klubbarna, nu på
bred front vill växla upp personalstyrkan. Den förväntade
sysselsättningstillväxten ligger på högsta nivån någonsin i vår
undersökning.

Jag drar tre slutsatser av klubbarnas bild:
 Det är tydligt att efterfrågan inte är problemet framåt, och
det gäller brett. Istället brottas många företag med att inte
kunna skala upp tillräckligt snabbt.
 Därför behövs, på det stora hela, inte mer stimulanspolitik.
Istället måste regeringen fokusera på att få bort de flaskhalsar här på hemmaplan som hämmar näringslivet.

Det här ska ses i ljuset av att svensk ekonomi redan hämtat upp
tappet som skedde i krisens inledning. Nu ser svensk ekonomi
alltså ut att fortsätta växla upp, och det trots stora störningar i
de globala leverantörskedjorna. Vad beror då näringslivets robusta utveckling och starka framtidstro på, inte minst jämfört
med många andra länder?

 Ska vi kunna dra full nytta av uppgången måste företagen
kunna expandera och rekrytera. Här finns hinder i form av
till exempel snåriga tillståndsprocesser och en omfattande
och tilltagande kompetensbrist, inte minst inom it och teknik. Det är här regeringens fokus behöver ligga.

Jag ser tre förklaringar:

Lägre arbetslöshet än under förra konjunkturtoppen

 Vi har haft bra utformade krisstöd, inte minst systemet med
korttidsarbete, som gjort att företagen kunnat vara snabba
tillbaka på banan. Företagen har dragit nytta av den flexibilitet som det skapat. De har inte agerat som soffliggare, utan
varit snabba både på att dra nytta av de stöd som funnits och
anpassa sig till nya förutsättningar.

En effekt av näringslivets återhämtning är att arbetslösheten
har sjunkit stadigt under det senaste året och nu är nere på
samma nivåer som innan pandemin slog till. Vår analys visar
också att sysselsättningsgraden är tillbaka på samma nivåer
som innan krisen, vilket innebär att vi inte fått någon generell
utslagning av arbetskraft. Så ser det inte ut i många andra länder.

 Vi har en gynnsam sammansättning av näringslivet sett ur
ett coronaperspektiv, med till exempel en relativt liten turismsektor och en stor kunskapsintensiv tjänstesektor som
fortsatt att växa genom hela krisen.

Med andra ord ser svensk arbetsmarknad ut att komma relativt
helskinnad ur den här krisen. Vi bedömer att arbetslösheten i
slutet på nästa år kommer ligga lägre än under den förra högkonjunkturtoppen. Men de som fått betala ett högt pris för krisen är de som stod utan jobb redan när krisen slog till. För dem
är det fortsatt tufft.

 Vi har en industri och därtill kopplad tjänstesektor som
lyckas ligga i framkant och leverera lösningar på framtidens
problem. Även om tillvaron varit frustrerande på en hel del
håll, med svårigheter att producera och leverera i takt med
fulla orderböcker, så har det trots allt gått bra för många företag och framtidstron är stor. Det är verkligen lovande för
framtiden.

Något vi också ser är att omvandlingen mot en alltmer högkvalificerad svensk arbetsmarknad fortsätter. I vårens konjunkturrapport visade vi att det under krisåret 2020 tillkom hela 55 000
fler tjänstemannajobb som kräver högskoleutbildning. Även
om metodförändringar i SCB:s arbetskraftsundersökningar
(AKU) försvårar jämförelser över tid, så pekar vår analys på att
den trenden fortsätter och att dessa tjänstemannajobb har fortsatt att bli fler under 2021. Arbetarjobben fick sig en stor smäll
förra året och har återhämtat sig i viss mån i år, men den långsiktigt nedåtgående trenden ser ut att bestå.

Stark BNP-utveckling att vänta trots flaskhalsar
Det starka läget på arbetsmarknaden och välfyllda sparkonton
kommer, nu när restriktionerna är släppta, succesivt lyfta konsumtionen ytterligare. Det gör att den krisdrabbade delen av
tjänstesektorn kommer upp alltmer på banan. Sammantaget
ger det en bredd i konjunkturuppgången som resulterar i höga
tillväxttal, jämfört med i våras har vi framför allt skruvat upp
tillväxtprognosen för 2022.

Det är positivt med allt fler spännande och välbetalda jobb på
svensk arbetsmarknad. Men det är lätt att förstå företagens svårigheter att hitta personal när alla vill ha allt mer högutbildade
anställda och många dessutom samtidigt vill öka personalstyrkan. Det pekar på vidden av rekryteringsproblemen framöver.

Mitt i den här positiva bilden står det också klart att det kommer fortsätta att slängas in grus i det svenska ekonomiska maskineriet. Det är tydligt att det finns omfattande flaskhalsar
som moln på företagens himmel. De vill växa men det finns
hinder på vägen. Och det handlar inte bara om de globala leverantörskedjorna. De problemen bedömer klubbarna kommer
finnas kvar fram till och med nästa sommar men succesivt avta
fram tills dess. Men att vi klarat oss så väl genom krisen så här

Sjunkande långtidsarbetslöshet – men stora skillnader mellan länen
I den här rapporten gör vi en djupdykning i den svenska långtidsarbetslösheten – bland annat i hur den utvecklats över tid,
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vilken utbildningsbakgrund de långtidsarbetslösa har och hur
långtidsarbetslösheten ser ut i olika delar av landet.
Det fanns stora skillnader i nivån på långtidsarbetslösheten
mellan Sveriges län redan när krisen slog till, och utvecklingen
under krisen har också skiljt sig mycket åt mellan länen. Generellt har långtidsarbetslösheten gått upp mest i storstadslänen
samt i de län som redan innan krisen brottades med allra högst
långtidsarbetslöshet. Nu i september var långtidsarbetslösheten högst i Södermanland följt av Västmanland, Skåne och
Gävleborg.
De senaste månaderna har långtidsarbetslösheten äntligen börjat sjunka. Vi tror på en fortsatt nedgång den närmsta tiden,
inte minst i storstadslänen. Här återhämtar sig nu de krisdrabbade tjänstebranscherna snabbt, vilket skapar jobb.
Vi tror därför inte att långtidsarbetslösheten kommer bita sig
fast på högre nivåer efter denna kris på samma sätt som skedde
efter finanskrisen. Men för de län som hade hög långtidsarbetslöshet redan före krisen och som under de senaste ett och ett
halvt åren fått se den växa ytterligare, kommer det behövas ett
målmedvetet arbete, samt stöd från regeringen. Reformen med
etableringsjobb kan bli ett viktigt verktyg för detta.

Katarina Lundahl,
Chefsekonom, Unionen
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Ljusa utsikter trots grus i maskineriet

euroområdet har de istället utvecklats i sidled för Sverige. Det
gäller för industrin men än mer markant för tjänstesektorn.
Sverige gynnas sannolikt återigen av en näringslivsstruktur
med en tyngdpunkt på de delar av ekonomin som fortsatt går
starkt, men också av att ha en produktsammansättning som
ligger rätt i tiden. En betydande del av utvecklingen av världsekonomin är driven av klimatomställningen, där Sverige på
flera områden ligger i framkant. Den senaste tidens ökade
smittspridning i delar av Europa får också större negativa effekter på tjänstesektorn i andra länder än i Sverige.

Återhämtningen efter den ekonomiska kris som utlöstes av
pandemin har gått fort. Redan i våras var svensk BNP tillbaka
på samma nivå som innan krisen och den positiva utvecklingen
har fortsatt sedan dess. Stora delar av den svenska ekonomin
har redan under en tid gått på högvarv och nu när restriktionerna i stort sett är släppta finns förutsättningar också för tidigare krisbranscher att komma tillbaka.
Samtidigt brottas hela världsekonomin med olika flaskhalsproblem som håller tillbaka den ekonomiska utvecklingen. Det
handlar dels om brist på viktiga komponenter inom tillverkningsindustrin, med halvledare som det främsta exemplet. Dels
om störningar i de globala fraktsystemen som gör att leveranser av både insatsvaror och slutprodukter tar längre tid och är
betydligt dyrare än i ett normalläge. Till det kan läggas att allt
fler företag har svårt att hitta den kompetens som efterfrågas
vid rekryteringar.

Diagram 1 Inköpschefsindex Sverige och euroområdet, index

Dessa störningar är dock inte tecken på något större underliggande problem i världsekonomin utan snarare en konsekvens
av att den snabba konjunkturuppgången i stora delar av världen medfört att efterfrågan är ovanligt hög. Det har den senaste
tiden också kommit indikationer på att de globala komponentoch leveransproblemen kommer att lätta framöver och förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt är därmed goda.
Det visar sig inte minst i Unionens Branschbarometer (vars resultat presenteras närmare i eget avsnitt nedan) i vilken klubbarnas förväntningar om utvecklingen det kommande halvåret
är rekordstarka. Det positiva stämningsläget är nu också, för
första gången under pandemin, utbrett över hela näringslivet
där även de branscher som under längst tid tyngts av restriktionerna nu ser ljust på utvecklingen framöver.

Källa: Macrobond, Swedbank, IHS Markit

Flaskhalsar kapar av den höga tillväxttoppen
Enligt SCB:s BNP-indikator, som syftar till att ge en bild av utvecklingen av den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin
på månadsbasis, var BNP i mars 2021 tillbaka på en högre nivå
än i inledningen av 2020. Sedan dess har aktiviteten fortsatt att
öka men med stora skillnader mellan enskilda månader.

Sverige bättre rustat än Europa
I Unionens konjunkturprognos från i våras konstaterades att
fallet i BNP på 2,8 procent i Sverige under 2020 var lindrigare
än i världsekonomin i stort, och klart mildare än till exempel
fallet på nästan 5 procent i Tyskland och på 8 till 11 procent i
Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien.

Diagram 2 BNP-indikatorn, index 2011=100 respektive årlig procentuell förändring

Sverige befann sig på flera sätt i ett starkt läge när krisen bröt
ut och gynnades av att ha en näringslivsstruktur med en stor
och exporttung industri och dessutom en kunskapsintensiv
och industrinära tjänstesektor. Det har varit en fördel jämfört
med till exempel länder i södra Europa, där en större andel av
ekonomin är beroende av turism och andra kontaktnära tjänstebranscher. Även faktorer som ett redan väl utbyggt socialt
skyddsnät (som dessutom stärktes under krisen, bland annat
med förändringar av a-kassan) och lyckade krisinsatser (framför allt systemet med korttidsarbete) har varit gynnsamma för
Sverige.
När nu stora delar av världsekonomin tampas med komponentbrist och leveransproblem verkar svensk ekonomi stå pall
även för de utmaningarna bättre än många andra. Det exemplifieras i diagram 1 med utvecklingen av inköpschefsindex för
industrin respektive tjänstesektorn i Sverige och för euroområdet. När framtidsutsikterna de senaste månaderna har dalat i

Källa: Macrobond och SCB
Framför allt avviker juli kraftigt uppåt, vilket till en del kan förklaras av att de första stora lättnaderna av restriktioner trädde
i kraft vid halvårsskiftet. På branschnivå syns till exempel en
boom inom hotell och restaurangförsäljningen i juli. I augusti
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Företagen försöker också på olika sätt hantera bristsituationer
för att minimera påverkan på den egna försäljningen. Det kan
till exempel ske genom att anpassa produktionen till att bli
mindre beroende av de komponenter det är störst brist på, att
hitta nya och fler underleverantörer eller att handla upp leveranskontrakt med längre löptid.

och september skedde en liten tillbakagång jämfört med juli
men försäljningen i branschen var då ändå klart högre än under perioden när restriktionerna var på sin högsta nivå.
Även den totala aktiviteten i ekonomin i augusti och september
var lägre än i juli men högre än föregående månader. Den dämpade aktiviteten förklaras främst av de flaskhalsproblem som
har kantat den globala konjunkturåterhämtningen, vilka också
har intensifierats de senaste månaderna. Dels gäller det bristen
på halvledare som har blivit ett stort problem för flera tillverkare, framförallt i fordonsindustrin men även i flera andra delar av industrin. Många tillverkare kan inte möta efterfrågan på
sina produkter och fakturera i den utsträckning de hade kunnat
göra med normal tillgång på komponenter.

I takt med att restriktioner lättas i stora delar av västvärlden
kommer tjänstekonsumtionen kunna öka igen och förhållandet mellan tjänste- och varukonsumtion därmed normaliseras.
Det borde minska påfrestningarna på de globala fraktsystemen
och om det dessutom kombineras med en ökad kapacitet bör
utbudet bättre kunna möta efterfrågan. Prisökningen har också
stannat av de senaste månaderna och vi bedömer att fraktpriserna kommer att sjunka framöver. Leveransproblem kommer
fortsatt vara en hämmande faktor in i 2022 men successivt lätta
under året.

Dels gäller det överbelastning och störningar i de globala fraktsystemen. När efterfrågan och tillverkningen i hela världsekonomin har tilltagit under 2021 har det lett till långa transportköer och förseningar i leveranser över världshaven. Till en del
förklaras det av den snabba och breda konjunkturuppgången i
världsekonomin. Till det ska läggas att det under pandemin
skett ett stort skifte i konsumtion från tjänster till varor i stora
delar av världen. De restriktioner som införts för att begränsa
spridningen av viruset har under perioder omöjliggjort en stor
del av tjänstekonsumtionen och istället har hushållen ökat
konsumtionen av varor. I och med att en betydande del av varuproduktionen sker i andra delar av världen än där den konsumeras, har det inneburit ett snabbt och kraftigt ökat behov
av transporter över världshaven. Kapaciteten har inte kunnat
byggas ut i samma takt vilket medfört överbelastning i systemet. Det gäller både den totala kapaciteten i antal containrar
och fraktfartyg och de stora världshamnarnas kapacitet att lasta
på och av fartygen. Dessutom har problemen förvärrats ytterligare av att vissa hamnar stängts tillfälligt på grund av smittoutbrott, och av att fartyget Evergreen i mars under nästan en
veckas tid fastnade och blockerade passage genom Suezkanalen.

För svensk del har problemen fått störst konsekvenser inom
fordonsindustrin där produktionen minskat kraftigt de senaste
månaderna. Det syns även i att försäljningen i personbilshandeln har minskat. Bristen på halvledare får även negativa konsekvenser i övrig teknikindustri. Andra delar av industrin är
mindre påverkade och totalt sett ökade industriproduktionen i
september jämfört med augusti. Det gäller även den samlade
produktionen i hela näringslivet som ökade med 2 procent
jämfört med augusti.

Diagram 3 Produktionsvärdeindex, fasta priser, säsongsrensat och kalenderkorrigerat, index 2015=100

Medelkostnaden för en containertransport har ökat från cirka
1 400 dollar innan krisen till över 10 000 dollar. Framför allt
har fraktkostnaderna från Kina skjutit i höjden och en container från Kina till USA har stundtals kostat 20 000 dollar. Problemen drabbar industrin som behöver vänta längre på viktiga
insatsvaror och därmed inte kan nyttja sin fulla produktionskapacitet, men också handeln som inte får varor att fylla butikshyllor eller e-handelsplatser med. De dyrare fraktpriserna slår
också olika hårt mot olika verksamheter beroende på i vilken
mån företagen kan höja priserna i motsvarande grad i sin försäljning. Finns inte den möjligheten påverkas lönsamheten negativt. Handlare vittnar om att den snabba prisökningen i extremfall gjort att priset för frakt av en container överstigit värdet av dess innehåll.

Källa: Macrobond och SCB
Gruset i fordonsmaskineriet syns också i Branschbarometern
där klubbarna anger ett nedskruvat lönsamhetsläge jämfört
med i våras. Men det är uppenbart att fordonsklubbarna förväntar sig att problemen kommer lätta framöver. De ser framför sig en stark uppväxling i försäljning och export men även
fortsatt stigande orderingång. Det ger ringar på vattnet för underleverantörer i andra industribranscher vars utveckling är
starkt kopplad till fordonsindustrin. Även i andra delar av industrin, som inte upplevt en så stor negativ effekt av flaskhalsproblemen, är förväntningarna goda inför det kommande
halvåret.

Samtidigt som många svenska tillverkare och detaljhandlare
alltså påverkas negativt av leverantörsproblemen så gynnas en
del andra, som möter konkurrens från Kina på andra marknader. Till exempel är försäljningen av svenskt stål uppe på rekordnivåer, till en del förklarat av att kunder från Nordamerika
och Europa minskar sina inköp från Kina och ökar dem från
Sverige.
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Klubbarna i tjänstesektorn ser ljust på utvecklingen det kommande halvåret och stämningsläget har stärkts i de flesta delbranscher jämfört med i våras. Störst förbättring i står transportoch logistikbranschen för. Lyfta restriktioner och det allmänt
stärkta konjunkturläget gör att de nu äntligen ser goda tillväxtutsikter framför sig, om än i många fall från ett svagt läge.

Konsumtionen återgår till det normala
– men inte helt
En fråga som blir viktig för tillväxttakten under slutet av året är
i vilken mån konsumtionen totalt sett kommer att få en ny
skjuts av att de kvarvarande restriktionerna släpptes i slutet av
september. För en viss typ av konsumtion kommer onekligen
så bli fallet. Restauranger kan ta emot fler och större sällskap,
kultur- och idrottsevenemang hålls inför fullsatta läktare och
nattklubbar håller åter öppet. Fler människor i offentliga miljöer leder även till närliggande kringkonsumtion. Men en ökning av en viss typ av konsumtion kan ske på bekostnad av annan, så det återstår att se vad den totala effekten blir. Bankernas
korttransaktionsdata visar att det skedde en markant ökning
precis i samband med månadsskiftet september/oktober, framför allt tydlig för transaktioner hos barer och nattklubbar, men
sedan planade aktiviteten ut igen. Totalt sett var aktiviteten i
oktober högre än i oktober 2020 men fortfarande lägre än motsvarande månad 2019.

It och telekombranschen har seglat igenom krisen relativt opåverkad och har i stora delar fortsatt att växa. Unionens klubbar
i branschen ser också fortsatt ljust på framtiden. De tror på
starkt växande försäljning och export och branschen sticker
också ut i att ha ett mycket starkt lönsamhetsläge redan nu.
Partihandeln har starka tillväxtutsikter och dras med av näringslivets generellt starka konjunkturuppgång. Däremot är
tongångarna inte lika positiva inom detaljhandeln, och särskilt
sällanköpshandeln pressas av strukturomvandling och svag
lönsamhet.
Konsultföretagen har haft goda tider ett tag redan, men väntar
sig en fortsatt stark utveckling. En tilltagande arbetskraftsbrist
i andra branscher gör att efterfrågan på konsulter ökar. Konsult- och bemanningsbranschens största begränsning och hot
mot tillväxten är svårigheterna med att öka den egna personalstyrkan tillräckligt snabbt.

Det kan te sig förvånande att de släppta restriktionerna inte
medfört en större köplust. Hushållens konsumtion minskade
med mer än 100 miljarder kronor under 2020 jämfört med året
innan. Till viss del förklaras det av lägre inkomster men merparten berodde på att sparandet ökade. Hushållen har därför
ansetts ha ett gott ekonomiskt utgångsläge att kraftigt öka konsumtionen när väl tillfälle ges. Så ser det alltså inte riktigt ut att
blivit. En möjlig förklaring är att många personer som kunnat
fylla sparkontot under pandemin säkert är nöjda med det och
den ökade trygghet det ger. En stor del av det ökade sparandet
är också koncentrerat till grupper med högre inkomster, vilka
redan har en hög konsumtionsnivå och därmed inte är benägna att konsumera ytterligare på samma sätt som grupper
med lägre inkomster är.

De flaskhalsproblem som beskrivits tidigare har utan tvekan
fått negativa konsekvenser för delar av ekonomin som inte
kunnat producera och sälja i den takt som hade varit möjlig givet efterfrågeläget. Det för med sig att tillväxten i Sverige blir
lägre än vad den hade varit annars. Det underliggande trycket
i ekonomin är dock fortsatt högt och vår bedömning är därför
att problemen kapar den högsta tillväxttoppen, och till viss del
skjuter den framåt i tiden, men att den ekonomiska aktiviteten
i grunden är hög och tillväxtutsikterna för 2022 goda. Hela ekonomin är åter på banan efter pandemin, industrins orderböcker är fulla och vi räknar med att flaskhalsproblemen avtar.
Allt det talar för högkonjunktur under 2022.

Vår bedömning nu är att den konsumtionsökning som kommer av att restriktionerna släppts blir mindre och uppgången
framför allt flackare än vad vi tidigare väntade. Sammantaget
ser konsumtionsutsikterna ändå fortsatt goda ut inför nästa år.
Restriktionerna är borttagna, hushållen har en god ekonomisk
ställning och arbetslösheten sjunker. Vi bedömer att konsumtionen ökar med 5 procent under 2021 och med 4 procent under
2022.

Totalt sett bedömer vi att BNP-tillväxten i Sverige blir 4,5 procent i år och 3,8 procent nästa år. Jämfört med den prognos vi
gjorde i våras är det en marginell upprevidering för i år och en
större upprevidering, med nästan en procentenhet, för nästa år.
Jämfört med i våras spår vi nu en högre investeringstillväxt
men ett lägre bidrag från exporten under 2021. Det allmänt
starkare konjunkturläget under 2022 speglas i upprevideringar
av samtliga ingående komponenter i BNP.

Investeringsviljan stark
Att många företag kunnat komma tillbaka relativt snabbt efter
krisen gör att den negativa effekten av krisen på den samlade
investeringsviljan ser ut att ha blivit relativt begränsad. Totalt
minskade investeringarna med endast 0,4 procent under 2020
och ända sedan förra sommaren har investeringarna ökat relativt snabbt. Det minskning som skedde i krisens inledning var
främst koncentrerad till maskininvesteringarna medan både
bostadsinvesteringar och investeringar i immateriella tillgångar, där forskning och utveckling ingår, har ökat under hela
krisförloppet. En branschuppdelning uppvisar motsvarande
mönster, där det främst var investeringarna inom tillverkningsindustrin som sjönk i krisens inledning medan stora delar
av tjänstesektorn fortsatte att investera. I tjänstesektorn ökade
också investeringarna kraftigt under det andra kvartalet 2021,
det senaste kvartal som data finns tillgänglig för. I Branschba-

Tabell 1 Unionens prognos – försörjningsbalansen, jämförelser föregående
år, procent
2020
2021
2022
BNP
-2,8
4,5
3,8
BNP, kalenderkorrigerat
-3,1
4,4
3,8
Hushållens konsumtion
-4,7
5,0
4,0
Offentlig konsumtion
-0,6
2,5
2,0
Fasta bruttoinvesteringar
-0,4
5,0
4,2
Lagerinvesteringar
-0,7
0,3
0,0
Export
-4,6
6,5
6,0
Import
-5,7
7,0
5,6
Källa: SCB och egna bedömningar
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rometern spår också klubbarna en ökad investeringstakt framöver. Det gäller inte minst inom industrin där det väntas ökade
investeringar både i kapacitet och i forskning och utveckling.

Återhämtningen fortsätter i omvärlden
Liksom i Sverige dämpas tillväxten i världsekonomin av flaskhalsproblemen, men det underliggande trycket är fortsatt högt.
Sedan i våras har prognoserna både för världstillväxten och för
viktiga svenska exportmarknader skruvats ned något för 2021
men reviderats upp för 2022. I USA har återhämtningen gått
starkt och BNP är sedan en tid tillbaka på högre nivåer än innan krisen. Arbetslösheten har sjunkit tillbaka till under 5 procent efter att under krisens inledning ha stigit från 3,5 till nästan 15 procent på bara två månader. Euroområdet har haft en
mer dämpad utveckling. Det gäller inte minst i Tyskland där
till exempel industriproduktionen fortfarande är på en klart
lägre nivå än innan krisen. I Kina har tillväxten under året drivits av den massiva exportefterfrågan men tyngs istället av inhemska problem, bland annat på fastighetsmarknaden.

Även bostadsinvesteringarna tog viss fart under det andra
kvartalet. Hittills har det främst skett i andra delar av landet än
i Stockholm. Bostadspriserna har fortsatt att stiga vilket talar
för ett ökat byggande framöver. Inte minst i det sett till antal
bostäder räknat viktiga Stockholmsområdet, där det allmänna
konjunkturläget med hjälp av släppta restriktioner ljusnar. Totalt sett räknar vi med att investeringarna ökar med 5 procent i
år och med drygt 4 procent 2022.

Flaskhalsar tynger exporten
Utrikeshandeln har naturligtvis påverkats negativt av problemen med både brist på komponenter och med fraktsystemen.
Den globala världshandeln ökade väldigt snabbt efter det stora
fallet förra våren. Under hela 2021 har världshandelsvolymerna
varit högre än någon gång tidigare i historien. Sedan i april har
dock ökningen avstannat och de totala volymerna har istället
minskat något, men alltså fortfarande på en hög nivå. Som vi
konstaterat ovan är efterfrågan än högre men kapacitetsbrist
gör att världshandeln inte kan öka mer och köbildning har
medfört att den till och med minskat något i volym.

Som vi beskrivit tidigare har Sverige haft en mer gynnsam utveckling genom pandemin jämfört med många andra länder.
Att de hade större fall under 2020 och utgångsnivån därmed är
lägre bidrar till att tillväxttalen framöver blir ändå högre i vissa
andra länder än i Sverige.

Tabell 2 Internationell BNP-tillväxt, procentuell förändring årstakt
2020
2021
2022
Världen
-3,1
5,9
4,9
USA
-3,4
6,0
5,2
Kina
2,3
8,0
5,6
Euroområdet
-6,3
5,0
4,3
Tyskland
-4,6
3,1
4,6
Storbritannien
-9,8
6,8
5,0

Diagram 4 Världshandelns utveckling, volymindex 2010=100

Källa: IMF och egna bedömningar

Höga energipriser driver inflationen över målet
Den senaste tiden har präglats av snabbt stigande inflation i
stora delar av världen. I euroområdet och i Storbritannien är
inflationen nu strax över 3 procent och i Tyskland 4,5 procent.
I USA har inflationen fem månader i rad noterats över 5 procent, i oktober så högt som 6,2 procent.
Källa: Macrobond och CPB

Diagram 5 Inflation jämfört med omvärlden, konsumentpriser, årlig procentuell förändring

De globala problemen gör att svensk export växer i en lägre takt
under 2021 än vad den annars hade gjort. Swedbanks ekonomer har beräknat att leveransproblemen minskade den svenska
exportvolymen med cirka 60 miljarder kronor under perioden
januari-augusti 2021. Exportorderingången har också minskat
de senaste månaderna jämfört med situationen innan sommaren, både i utfallsdata och i företagens bedömningar i olika enkätundersökningar. Men trots att flaskhalsproblemen dämpar
både utfall och förväntningar gäller det att komma ihåg att det
är dämpningar från höga nivåer. Efterfrågan är fortsatt hög och
det som kan skeppas iväg på export gör också det. I Branschbarometern ser klubbarna ljust på det kommande halvårets exportförsäljning och förväntningarna har faktiskt skruvats upp
något sedan i våras.
Som tidigare nämnts förväntar vi oss att leveransproblemen
består en bit in i nästa år men succesivt avtar i magnitud, vilket
gynnar exportutvecklingen. Vi bedömer att exporten totalt sett
ökar med 6,5 procent i år och med 6 procent nästa år.

Källa: Macrobond och SCB
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hittills under 2021. Men även där syns en ökning de senaste
månaderna och i oktober var inflationen enligt KPIF exkl.
energi 1,8 procent.

Komponentbrist och leveransproblem bidrar till en högre inflation då företagen försöker kompensera högre kostnader med
att höja sina priser. Men framförallt förklaras den snabbt stigande inflationen av högre energipriser. Återhämtningen i
världsekonomin har ökat efterfrågan på energi och samtidigt
har marknaden störts av utbudsbegränsningar av flera energislag. Mest markant har prisökningen varit på naturgas, men
även priserna på kol och olja har skjutit i höjden. Det slår igenom i högre inflation genom att de direkta priserna på energi
stiger men också genom prisökningar i andra produkter när
företagens energikostnader för att producera varor ökar. Det
genomslaget kan vara olika stort, samt slå igenom med olika
eftersläpning, för olika produkter beroende på hur energiintensiv produktionen är samt hur löptider för företagens energipriskontrakt ser ut. Hur stor effekten blir på inflationen påverkas också av att olika länder är olika beroende av olika energislag.

Under slutet av året och inledningen av 2022 väntas inflationen
vara fortsatt hög för att sedan falla tillbaka i takt med att energipriserna normaliseras. Mot slutet av 2022, när prisnivån jämförs med nuvarande nivåer, kommer energipriserna därmed
istället bidra till en lägre inflation. Utifrån detta bedömer vi att
inflationen i Sverige inte kommer dra i väg på samma sätt som
skett i en del andra länder. Även om det, utöver energipriserna,
kan bli ytterligare effekter på svensk inflation kopplat till högre
priser på insatsvaror, så bedömer vi dem som tillfälliga och relativt begränsade. Vår prognos är därför att den genomsnittliga
inflationstakten både i år och nästa år blir omkring 2 procent.
Men bakom de genomsnitten döljer sig alltså stora variationer
under perioden, med den högsta toppen under slutet av 2021
och inledningen av 2022.

Även i Sverige har inflationen tagit fart den senaste tiden, men
inte på samma sätt som i vår omvärld. Gas och kol utgör inte
någon betydande del av den svenska energimixen men den globala prisökningen får följdeffekter även på andra energislag. I
Sverige har de inhemska elpriserna också stigit på grund av väderrelaterade faktorer, till exempel att vattennivåerna varit
låga.

Tabell 3 Unionens prognos – inflation och ränta, procent
2020
2021
KPI, årsgenomsnitt
0,5
2,1
KPIF, årsgenomsnitt
0,5
2,3
Reporänta, vid årets slut
0,00
0,00

2022
1,9
2,0
0,00

Källa: SCB och egna bedömningar

Diagram 6 Konsumentpriser Sverige, årlig procentuell förändring

Risker för prognosen
En prognos är alltid behäftad med osäkerhet. Vi har i vår prognos utgått från att det även framöver kommer finnas en del
grus i maskineriet, men att de negativa effekterna av detta kommer att klinga av. Det gäller framförallt flaskhalsproblemen,
som vi bedömer kommer att bestå in i 2022 men med en successivt minskad magnitud. En förvärring av problemen skulle
däremot naturligtvis istället leda till en sämre utveckling än den
vi ser framför oss nu.
Detta gäller också olika störningar kopplat till att smittspridningen av covid-19 tilltar på många håll. Det kommer sannolikt leda till återinförda lokala restriktioner i enskilda länder,
men vi utgår från att detta kommer ske på ett sätt som endast
får mindre effekter på svensk ekonomi. Om restriktioner återinförs i Sverige skulle det åter kunna få negativa effekter på
konsumtionen.

Källa: Macrobond och SCB
De stora svängningarna i inflationen förklaras också av rena
pandemieffekter, som att vissa saker inte funnits att konsumera
under perioder och därmed inte heller gått att mäta priset på.
Eftersom inflation mäts som prisläget under en specifik månad
jämfört med samma månad ett år tidigare, reflekteras de
snabba kasten under 2020 åter i svängningar under 2021.

Det finns också risker i Kina och andra delar av Asien som kan
komma att påverka världsekonomin de kommande åren.
Spridningen av coronaviruset har på senare tid lett till att Kina
stängt ner flera städer under en period. Större framtida utbrott
i Kina och andra asiatiska länder skulle kunna leda till att produktion minskar eller att hamnar stängs, och därmed riskera
att förstärka både komponentbrister och leveransproblem.

Under 2020 blev den genomsnittliga inflationen i Sverige 0,5
procent. I oktober 2021 hade inflationen stigit till 2,8 procent
enligt KPI och 3,1 procent enligt KPIF1. Under januari-oktober
2021 var inflationen i genomsnitt 1,9 procent enligt KPI och
2,1 procent enligt KPIF. Om energipriserna räknas bort har inflationen haft en betydligt jämnare utveckling, i genomsnitt
ökade den med 1,3 procent under 2020 och med 1,4 procent

Kina har också problem på sin fastighetsmarknad, vilken har
varit en motor för landets ekonomi. Bland annat har fastighetskonglomeratet Evergrande likviditetsproblem och har haft
svårt att betala leverantörer och långivare. Förtroendet för fastighetsmarknaden minskar och huspriserna föll i september för

1

KPIF är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken där direkta
effekter av ränteförändringar räknas bort.
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i Branschbarometern. Det gäller alltså även, och intressant nog
inte minst, sysselsättningen för såväl arbetare som tjänstemän
och investeringarna i kompetensutveckling. Dessa tre indikatorer ligger vanligtvis lågt i undersökningen och gör så relativt
övriga även denna gång. Men de hör till dem som höjts mest
sedan i våras – aldrig tidigare har de två sysselsättningsindikatorerna sammantagna noterats så högt som i höstens undersökning.3

första gången sedan 2015. En kris i Kinas fastighets- eller finansiella marknader kan få stora effekter på omvärlden. Vi bedömer det dock som osannolikt, då en del av de problem som nu
uppstått för enskilda bolag beror på att reglerande åtgärder
satts in i tid för att förhindra just en sådan eskalering.

Unionens Branschbarometer
Unionen genomför två gånger per år Branschbarometern – resultatet av en enkätundersökning bland de av förbundets klubbar som har minst 20 medlemmar och vars arbetsgivare är en
del av det privata näringslivet. Huvudfokus är klubbarnas bedömningar av företagens utsikter inför det kommande halvåret, satt i relation till det senaste halvårets utveckling. Svaren
presenteras nedbrutet på sektorer och branscher samt på geografiska regioner. Den senaste undersökningen genomfördes
under första halvan av oktober.

Nya ordrar och försäljning förväntas öka mest, och utsikten att
kunna höja försäljningspriserna indikerar även den en stark
optimism om hur efterfrågan kommer att utvecklas.

Diagram 8 Förväntansläget uppdelat på indikatorer, förväntad förändring i
procent jmf föregående halvår
4,0
3,5
3,0

Förväntan om starkaste utvecklingen på tio år

2,5

Diagram 7 Konjunkturläget i näringslivet enligt Unionens klubbar, total- och
delindex med 50=neutralvärde
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Källa: Unionens Branschbarometer
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Förväntningarna på investeringar i produktionskapacitet har
stigit sedan i våras, och ligger nu på en nivå som signalerar högkonjunktur. Särskilt tydligt är detta inom industrin. Det ligger
förstås nära till hands att koppla detta till klubbarnas syn på
vilka de främsta hindren i nuläget är för den svenska verksamheten att expandera, där var tredje industriklubb anger att just
den egna produktionskapaciteten är ett sådant hinder (mer om
det längre ner, se diagram 13).

44
42

Index

Genomsnitt 2012-2021

Marknad

Investeringar

Sysselsättning

Källa: Unionens Branschbarometer
*Våren 2020 genomfördes undersökningen i mars, strax innan krisens utbrott i Sverige.
Branschbarometerns index noteras i höstens undersökning till
61, där 50 markerar gränsen mellan positivt och negativt stämningsläge.2 Det är den högsta noteringen under de senaste tio
åren. Förväntningarna på det senaste halvårets utveckling var
högt ställda när den förra undersökningen genomfördes i
mars/april – index var då 58 – men klubbarnas optimism inför
det kommande halvårets utveckling är ändå ännu större denna
gång. Uppdelningen av indexet i dess tre olika komponenter –
den förväntade utvecklingen gällande marknaden, investeringarna och sysselsättningen – visar att samtliga stigit sedan i våras
och ligger historiskt högt.

Trots att efterfrågan generellt har utvecklats starkt för industrin det senaste året, är industrin ändå den sektor som har de
i det avseendet högst ställda förväntningarna för det kommande halvåret. Med undantag för basindustrin gäller detta
brett inom sektorn, och starkast driver fordonsindustrin. Signalerna från klubbarna är att de förväntar sig att de stora problem med leveranser och tillgång till nyckelkomponenter som
under 2021 hämmat – och som fortsatt hämmar – produktionen och möjligheten att leverera till kund visserligen kommer att finnas kvar, men gradvis avta under det kommande
halvåret. Alltså – den starka efterfrågan kommer allt mer
kunna växlas in i realiserad ökad försäljning, minskade kostnader och stigande vinst. Att det handlar om tillväxt från ett re-

En ytterligare mer detaljerad granskning av utsikterna för det
kommande halvåret visar att den förväntade ökningstakten sedan i våras har stigit för samtliga de elva indikatorer som mäts

2

Indexet är en sammanvägning av resultatet för sju indikatorer, vilka
omfattar förväntad utveckling under det kommande halvåret gällande
företagets marknad (orderingång, försäljning och vinstutveckling),
investeringar och sysselsättning.
3
En strukturell skevhet i Branschbarometern slår igenom i sysselsättningssiffrorna. Undersökningen riktar sig till klubbar inom privata

näringslivet med minst 20 medlemmar. Därmed missas utvecklingen
inom såväl de minsta företagen som i offentlig sektor – de delar av
arbetsmarknaden som under det senaste decenniet stått för en stor del
av den totala sysselsättningsökningen.
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dagligvaruhandeln. Kontrasten mot partihandeln är stor, där
väntas sysselsättningen öka för såväl arbetare som tjänstemän.

dan gynnsamt läge visas av att drygt hälften av industriklubbarna bedömer den nuvarande lönsamheten som starkare eller
mycket starkare än normalt.

Släppta restriktioner bidrar till tjänstelyft

Liksom i våras är förväntningarna inom industrin höga gällande tillväxten i FoU-investeringar. Även där är det fordonsklubbarna som väntar sig den starkaste utvecklingen, vilket
inte förvånar med tanke på de två trender med elektrifiering
och autonoma/självkörande fordon som sedan flera år drivit
snabb förändring i branschen. Tjänsteklubbarna väntar sig i
större utsträckning än industriklubbarna ökade satsningar på
investeringar i de anställdas kompetens. Bidragande till det kan
vara att arbetskraftsbrist enligt klubbarna relativt sett är ett
ännu större hinder för tjänsteföretagen än inom industrin (se
diagram 13), där som redan konstaterats istället mer kraft väntas läggas på att investera bort flaskhalsarna i den egna produktionskapaciteten.

Den sektor som bidrar mest till näringslivets indexlyft jämfört
med i våras är tjänstesektorn. Där är det i sin tur ett från låga
nivåer mycket kraftigt positivt skifte i tillväxtförväntan inom
transport & logistik som väger tyngst i sektorns uppgång, men
utsikterna är positiva i samtliga sju tjänstebranscher och har
stärkts i fem av dem sedan i våras. Den bransch som benämns
”övriga tjänster” inkluderar besöksnäringen, vilket i Branschbarometern innebär hotell, researrangörer och destinationer så
som skidanläggningar. I likhet med persontransportörerna
inom transport & logistik förväntar sig dessa en markant ökad
efterfrågan det kommande halvåret som en följd av avvecklade
pandemirestriktioner, något de redan har börjat märka effekterna av.

Diagram 9 Förväntansläget uppdelat på indikatorer och sektor, förväntad
förändring i procent jmf föregående halvår

Diagram 10 Förväntansläget uppdelat på sektorer och branscher, index
med 50=neutralvärde4
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Källa: Unionens Branschbarometer

Inte vid något tillfälle de senaste tio åren har industriklubbarna
varit lika positiva som nu gällande sysselsättningsutvecklingen.
Det är en relativt sett mycket stark ökning som väntas – särskilt
på arbetarsidan. Även inom tjänstesektorn ligger behovet av ytterligare arbetskraft på en hög nivå och jämnt fördelat mellan
arbetare och tjänstemän. Nedbrutet på branschnivå är det
transport & logistik som väntas växa mest gällande arbetare,
och it & telekom mest gällande tjänstemän. Fordonsindustrin
och konsult & bemanning väntas båda växa starkt såväl gällande arbetare som tjänstemän.

Skillnaden mellan parti- och detaljhandeln avseende den förväntade sysselsättningsutvecklingen har redan berörts, och
dessa skilda bilder går igen även gällande marknadsutvecklingen och investeringarna. Partihandeln stiger på termikvindarna från näringslivets generellt starka konjunkturuppgång,
medan detaljhandeln är avsevärt mer dämpad – om än positiv
– gällande det kommande halvåret. Faktorer som håller tillbaka
detaljhandeln är dels den sedan tidigare underliggande men
under pandemin ytterligare accentuerade trenden mot ökande
e-handel, med stigande/förändrad konkurrens, nya affärsmodeller och ändrade kompetensbehov som följder. Dels en situation där varorna i sortimentet på grund av leverantörernas
produktionsproblem och/eller fördröjningar i transportsystemet inte går att få fram till kunderna i den takt som de efterfrågas. Till det ska läggas att efterfrågan för detaljhandeln i många

Sämst är utsikterna gällande sysselsättningen inom detaljhandeln, med påtagliga neddragningar för tjänstemän och även
minskningar på arbetarsidan. Uppdelat på de två detaljhandelsbenen dagligvaru- respektive sällanköpshandeln är utsikterna gällande sysselsättningen mest negativa inom den senare,
men det väntas neddragningar på tjänstemännen även inom

4
Övrig industri utgörs av: försvars-, livsmedels-, läkemedelsindustri
samt övrig tillverkande verksamhet. Övriga företagstjänster samlar
tjänsteföretag med det gemensamma att de i huvudsak har andra företag/offentlig sektor som sina kunder samt tillhör branscher som inte
samlar ett tillräckligt svarsunderlag i undersökningen för att särredovisas. Basindustrin utgörs av följande underbranscher: kemi-, skogs-

och pappers- samt stål- och gruvindustri. Övriga tjänster består i huvudsak av delbranscherna media, turism och hotell & restaurang. Itkonsulter ingår i branschen konsult & bemanning, och inte i it & telekom.
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delar gynnats under pandemin, vilket innebär att bedömningarna för det kommande halvåret görs från ett i det avseendet
starkt utgångsläge.

Basindustrin – en vinnare på fraktkaoset?
Som redan konstaterats ser fordonsindustrin en anmärkningsvärt hög tillväxt av efterfrågan och en markant uppskruvad
sysselsättning det kommande halvåret. Vinsten väntas inte öka
i samma höga takt, vilket troligen är en effekt både av att stora
investeringsbehov behöver hanteras och av de kostnader som
fortsatta – om än förväntat avtagande – problem med leveranser och insatsvaror innebär. Att dessa problem varit särskilt påtagliga för fordonsindustrin hittills under 2021 märks i klubbarnas bedömningar av lönsamhetsläget, som har sänkts kraftigt sedan i våras.

Det ska påpekas att inte heller partihandeln går fri från effekterna av strukturomvandling och leveransinfarkter, men den
sammanlagda negativa påverkan verkar vara avsevärt större för
detaljhandeln. Att de två handelsbranschernas befinner sig i
olika sitsar visar sig även i klubbarnas bedömning av företagens
lönsamhet, där lönsamheten inom partihandeln kraftigt förbättrats under det senaste halvåret samtidigt som detaljhandeln
under samma period utvecklats åt motsatt håll.
Med tanke på den stora ökningen av arbetskraftsbehovet som
klubbarna ser framöver är det förväntat att branschen konsult
& bemanning ser ljust på det kommande halvåret – särskilt positiva gällande situationen är bemanningsklubbarna. Kampen
om kompetensen är hård, och för många arbetsgivare blir inhyrd arbetskraft sättet att hantera en situation där det antingen
tar längre tid än normalt att rekrytera eller där de inte ens på
längre sikt lyckas med att locka nya anställda att fylla luckorna
i leden.5 Enligt klubbarna i Branschbarometern är användandet
av konsulter i företagen i dagsläget nästan tillbaka på samma
nivå som innan pandemin bröt ut,6 och deras prognos är att
användandet – drivet av industrin och i synnerhet av fordonsindustrin – kommer att öka under det kommande året.
Detta stärker förstås bilden av att goda tider väntar för konsult
& bemannings-branschen.

Även basindustrins produktion, kostnadsläge och utleveranser
påverkas förstås av situationen med kraftigt stigande konkurrens om insatsmaterial/-komponenter och fortsatt containerkaos, men enlig klubbarna är påverkan mindre och av mer indirekt natur än för övriga industrin. Problemen är betydligt
större i basindustrins kundled än för basindustrin själv. För
den har de globala fraktproblemen under 2021 dessutom inneburit ett minskat tryck från utomeuropeiska konkurrenter på
den för de svenska produktionsanläggningarna så betydelsefulla europeiska marknaden. Det verkar därmed som att nettoeffekten för den svenska basindustrin av de stora störningarna
i det globala transportsystemet i alla fall kortsiktigt faktiskt varit positiv. Detta visar sig exempelvis i att basindustrin i denna
undersökning rapporterar ett betydligt starkare lönsamhetsläge än övriga delar av industrin – starkare än någon annan
bransch, för övrigt. Detta är således en förklaring till att basindustrins generella förväntningar på utvecklingen det kommande halvåret inte är lika högt ställda som för resten av industrin; den har ett (ännu) starkare läge att utgå från. Alla tre delbranscher som tillsammans utgör basindustrin har lägre tillväxtförväntningar nu än i våras – mest märks det inom stål &
gruv, där det faktiskt väntas svagt sjunkande försäljningspriser.

It & telekom noterar vad som får betecknas som en lättare nedjustering av utsikterna från de höga nivåer som klubbarna rapporterade i våras. Det kan också noteras att de fortsatt starka
tillväxtutsikterna görs från ett nuläge där lönsamheten i branschen bedöms som mycket stark.

Diagram 11 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, viktade nettoandelar i procent, 0 = normalläge
80%

De största delbranscherna i det som utgör ”övrig industri” är
läkemedels-, försvars- samt livsmedelsindustrierna. Enklast
beskrivs läget för dessa med att läkemedel, som gått starkt en
längre tid, väntas fortsätta tuffa på i god takt, medan både försvars- och livsmedelstillverkarna tecknar liknande positiva tillväxtutsikter men från ett inte fullt lika starkt utgångsläge.
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Signalen från byggklubbarna är att den sektorn efter några svagare år är på väg in i en stark konjunkturfas. En klar övervikt
av klubbarna bedömer lönsamhetsläget som starkare än normalt, och det kommande halvåret väntas efterfrågan stiga och
sysselsättningen öka markant.
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Källa: Unionens Branschbarometer

5

Så som redovisas i detta kapitel anger 27 procent av klubbarna att
arbetskraftsbrist i nuläget är det eller ett av de främsta hindren för den
svenska verksamheten att expandera. I en undersökning på detta tema
som genomfördes i september i Unionens Snabbpanel
(https://www.unionen.se/pressmeddelande/3307003), svarade sex av
tio klubbar som rapporterade arbetskraftsbrist att verksamheten till
följd av detta hade icke tillsatta tjänster. 65 procent av dessa löste i sin
tur denna situation genom inhyrning av personal. Vidare: på en fråga
i Branschbarometern riktad till de klubbar vars arbetsgivare i dagsläget använder konsulter, svarade 28 procent att motivet till detta var att

hantera ett långsiktigt specifikt kompetensbehov, och 12 procent att
det gjordes för att hantera ett långsiktigt behov av utökad produktionskapacitet. Således: utbredd, hög och stigande arbetskraftsbrist i
näringslivet betyder stor efterfrågan på de tjänster konsult & bemanningsbranschen erbjuder.
6
Här ska noteras att en av förutsättningarna för att få ta emot det statliga korttidsarbetesstödet under krisen var att kostnadsbesparande åtgärder så som just att avsluta kontrakt med inhyrd personal vidtogs.
Detta ledde förstås till att inhyrningarna drastiskt minskade i många
branscher med start våren 2020.
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en betydande faktor. Basindustrin avviker genom att å ena sidan
ha betydligt större problem än övriga industribranscher med en
bristande produktionskapacitet, men å den andra – som berörts
ovan – vara avsevärt mindre påverkad av brister i leverantörsledet.
För tjänsteföretagen är arbetskraftsbristen och brister i leverantörsledet – främst för handelsbranscherna – de största hindren, följt av ökad konkurrens. Att det finns två sidor på myntet
”arbetskraftsbrist” för konsult & bemanning blir här tydligt.
Som redan visats innebär det en stigande efterfrågan när kunderna inte lyckas med sina egna rekryteringar, men svårigheten
att hitta rätt kompetens att anställa drabbar även branschen
själv. Konsult & bemanning är utan konkurrens den bransch i
undersökningen där störst andel – två av tre klubbar – anger
arbetskraftsbrist som ett av de främsta hindren för expansion.

Expansionshinder tyder på högkonjunktur
Diagram 12 Vilket/vilka är de främsta hindren för den svenska verksamheten att expandera i nuläget? Flera svar möjliga
Brister i leverantörsledet (kvantitet och/eller
kvalitet)
Arbetskraftsbrist
Bristande kapacitet i produktionen (ej
arbetskraftsbrist)
Ökad konkurrens
Utvecklingen gällande Corona-pandemin med
tillhörande restriktioner
Företaget upplever inga hinder att expandera
Bristande efterfrågan från svenska marknaden
Bristande efterfrågan från exportmarknader
Problem med finansiering av/för dålig
lönsamhet i verksamheten
Företaget har ingen ambition att expandera
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Diagram 14 Regionalt förväntansläge, index med 50=neutralvärde

Källa: Unionens Branschbarometer
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Klubbarnas bedömning av vilket eller vilka som i nuläget är de
främsta hindren för den svenska verksamheten att expandera
visar flera intressanta förändringar sedan i våras. Utvecklingen
gällande coronapandemin med tillhörande restriktioner har
gått från att vara det främsta hindret till att hamna i mittfältet
av svarsalternativen. Bristande efterfrågan, både från exportoch inhemska marknader, har också blivit mindre av ett expansionshinder. Nu är det 14 procent av klubbarna som anger
bristande efterfrågan från minst en av dessa marknader som ett
sådant hinder, med viss övervikt till tjänsteklubbarna. Omvänt
kan det uttryckas som att 86 procent av klubbarna i dagsläget
inte uppger bristande efterfrågan som något av de främsta
hindren – ett tecken bland flera i undersökningen på att svensk
ekonomi gått in i en högkonjunktur.
Istället har andra expansionshinder växt i betydelse. Nästan
fyra av tio klubbar anger brister i leverantörsledet, en fördubbling sedan i våras. Mer än var fjärde klubb uppger arbetskraftsbrist och knappt var fjärde svarar att andra brister i den egna
produktionskapaciteten än just arbetskraftsbrist hindrar expansionen – i båda fallen handlar det om betydande ökningar
sedan i våras.
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En analys av resultaten i Branschbarometern utifrån geografi
visar att det i samtliga regioner rapporteras starkt eller mycket
starkt stämningsläge. Så som även var fallet såväl i våras som
förra hösten, är förväntningarna högst ställda i Göteborg. Sällan under de sex år som denna geografiska uppdelning av resultaten i Branschbarometern har gjorts har läget varit sammanhållet positivt över alla regioner på det sätt som nu är fallet.
Detta är ett utslag av att de positiva utsikterna för det kommande halvåret är brett förankrade över hela linjen av
branscher. Det gör att såväl det fordonsindustritunga Göteborg
som det tjänstedominerade Stockholm väntas gå starkt. Till det
ska läggas att basindustrin väger tungt i både region Mitt och
Norr, så bidragande till att dessa två regioner har lägst index är
att bedömningen i deras fall görs med ett starkt halvår som
jämförelseperiod.
Sysselsättningen väntas växa i samtliga regioner. Den högsta
ökningstakten väntas i Norr, Västra Götaland och i Mälardalen
undantaget Stockholm. Även om ökningstakten i Stockholm
procentuellt sett hör till de lägre, är det i kraft av Stockholms
storlek – landets med marginal största arbetsmarknadsregion
– ändå av stor betydelse för den totala jobbtillväxten.
Denna upplaga av Branschbarometern baseras på bedömningar
från 532 klubbar på 4677 företag med sammanlagt 545 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen var 31 procent. Undersökningen genomfördes under perioden 30/9 – 13/10.

Diagram 13 Vilket/vilka är de främsta hindren för den svenska verksamheten att expandera i nuläget? Sektorer. Flera svar möjliga
Brister i leverantörsledet (kvantitet och/eller
kvalitet)
Bristande kapacitet i produktionen (ej
arbetskraftsbrist)
Arbetskraftsbrist
Utvecklingen gällande Corona-pandemin med
tillhörande restriktioner
Ökad konkurrens
Bristande efterfrågan från exportmarknader
Företaget upplever inga hinder att expandera
Bristande efterfrågan från svenska marknaden
Företaget har ingen ambition att expandera
Problem med finansiering av/för dålig
lönsamhet i verksamheten
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Källa: Unionens Branschbarometer

Tjänster

Källa: Unionens Branschbarometer
Leverantörsproblem och bristande produktionskapacitet är de
främsta hindren för industrin, men även bristen på arbetskraft är
7

Skillnaden i antalet klubbar och företag beror på att det i vissa fall
inkommit svar från flera klubbar inom samma koncern. Det angivna
antalet anställda som svaren representerar är korrigerat för detta.

14

Arbetsmarknad

arbetslösa har fortsatt att minska under inledningen av november och nu är mindre än innan krisen.

Situationen på svensk arbetsmarknad har förbättrats snabbt efter den dramatiska utvecklingen i pandemins inledning, då antalet arbetslösa ökade med cirka 100 000 personer och antalet
sysselsatta minskade i motsvarande grad. Vår bedömning är att
arbetslösheten snart är nere på en klart lägre nivå än innan krisen och att antalet sysselsatta redan nu är fler än de var innan
krisen. Lägg till det att antalet personer som omfattas av korttidsarbete på senare tid endast varit en bråkdel av vad de var
under början av pandemin, så står det klart att det skett stora
svängningar på kort tid och att återhämtningen på arbetsmarknaden gått anmärkningsvärt snabbt.

Även enligt AKU sjönk arbetslösheten under hösten 2020, men
efter metodförändringen har arbetslösheten varit runt 9 procent och endast minskat marginellt de senaste månaderna. I
september var arbetslösheten enligt AKU 8,8 procent.
Noterbart är att arbetslösheten började stiga redan i den konjunkturavmattning som hade pågått en tid när pandemikrisen
slog till. Enligt AKU började arbetslösheten stiga redan i mitten
av 2018 och enligt Arbetsförmedlingen i mitten av 2019. Även
om arbetslösheten nu är nere på ungefär samma nivå som innan krisen är det därmed en bit kvar till när den var som lägst
vid den senaste konjunkturtoppen. Vi bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta minska och under 2022 även nå
lägre än den nivån.

Den officiella statistiken för utvecklingen på arbetsmarknaden
kommer från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). I januari 2021 genomfördes metodförändringar i AKU vilket påverkar utfallen. Det försvårar tolkningen av siffrorna, och statistiken för 2021 går än så länge inte att jämföra med tidigare
utveckling (se faktaruta nedan).

Metodförändringar i AKU
De metodförändringar som SCB genomförde i AKU i januari
2021 består av två delar. Dels infördes en ny mätmetod för att
harmonisera med en ny ramlag för den sociala statistiken inom
EU och frågeformuläret ändrades därför. En stor skillnad mot
den förra metoden är att ett antal personer som tidigare räknades som sysselsatta nu istället räknas som utanför arbetskraften. Det rör sig till exempel om studerande utan lön, säsongsarbetande under lågsäsong när de inte arbetar och föräldralediga utan föräldrapenning. Ändringen av frågeformuläret ser
också ut att ha medfört att fler personer som studerar nu klassas som arbetslösa.

Framför allt gällande utvecklingen av arbetslösheten är uppgifterna från AKU problematiska. I stort sett all annan information talar för att arbetslösheten har minskat under året. Konjunkturläget stärks, antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen
minskar och företagen uppger i olika enkätundersökningar att
de ökar antalet anställda. Ändå visar AKU inte på någon tydlig
nedgång av arbetslösheten. Vi bedömer därför att AKU just nu
ger en missvisande bild av utvecklingen gällande arbetslösheten och använder därför Arbetsförmedlingens mått som huvudsaklig källa.
För utvecklingen av antalet sysselsatta används antalet sysselsatta enligt nationalräkenskaperna som komplement, en uppgift som inte påverkas av metodförändringen i AKU.

Dels genomfördes förändringar gällande vilken så kallad hjälpinformation som används i skattningarna, där SCB nu kan använda arbetsgivardeklarationer på individnivå varje månad för
att uppnå bättre precision i skattningarna. Även den förändringen medför att antalet sysselsatta skattas som färre än enligt
tidigare metod.

Diagram 15 Arbetslöshet enligt AKU respektive Arbetsförmedlingen, säsongs- och trendjusterat, procent

Dessa förändringar gör att siffrorna för 2021 behöver tolkas
med stor försiktighet. De är heller ännu inte jämförbara med
tidigare år. SCB avser att publicera länkade serier som gör det
möjligt att jämföra mot tidigare år, men det kommer preliminärt att ske först i början av 2022. Förändringarna försvårar
också just nu möjligheten att göra prognoser över kommande
utveckling innan vi vet mer om hur effekterna kommer slå under olika delar av året.
En motsvarande utveckling som den för arbetslösheten har
skett för antalet sysselsatta. De minskade med drygt 100 000
personer i krisens inledning men en återhämtning påbörjades
snabbt. I diagram 16 syns utvecklingen enligt AKU och enligt
nationalräkenskaperna. Den senare bygger förvisso till stor del
på uppgifter från AKU, men antalet sysselsatta ska där även
fortsättningsvis mätas enligt de internationella definitioner
som finns för nationalräkenskaper och påverkas därmed inte
av metodförändringen i AKU. Utvecklingen av antalet sysselsatta enligt nationalräkenskaperna kan därför ses som en bra
uppskattning av hur utvecklingen hade sett ut enligt AKU om
inte metodförändringen hade ägt rum.

Källa: Macrobond, SCB och Arbetsförmedlingen
Enligt båda arbetslöshetsmåtten steg arbetslösheten från dryga
7 procent i inledningen av 2020 till 9 procent i juni samma år.
Redan under andra halvåret inleddes sedan den återhämtning
som enligt Arbetsförmedlingens mått fått ökad fart under
2021. I oktober hade arbetslösheten sjunkit till 7,3 procent och
var därmed tillbaka på i stort sett samma nivå som innan krisen. Arbetsförmedlingens veckostatistik visar också att antalet

Nationalräkenskaperna sträcker sig ännu bara fram till andra
kvartalet 2021. Då var antalet sysselsatta nästan tillbaka på
15

samma nivå som det första kvartalet 2020, alltså innan krisen.
Enligt AKU, som sträcker sig fram till tredje kvartalet, ökade
antalet sysselsatta med drygt 30 000 personer under det tredje
kvartalet 2021. När nationalräkenskaperna för tredje kvartalet
redovisas kommer högst sannolikt antalet sysselsatta då vara
fler än de var innan krisen. Vår bedömning är att samma bild
kommer ges av AKU när väl siffror finns som är jämförbara
med utvecklingen innan 2021. Den bilden styrks också av att
SCB själva uppskattar att antalet sysselsatta enligt AKU under
det tredje kvartalet var 55 000 färre än det hade varit enligt den
gamla metoden. Om det stämmer innebär det också att antalet
sysselsatta då var fler än innan krisen.

För att ändå försöka åskådliggöra utvecklingen visas i diagram
17 utvecklingen av antalet sysselsatta varje kvartal jämfört med
motsvarande kvartal ett år tidigare, enligt tre grova uppdelningar i yrkeskategorier. Då rensas det mesta av säsongseffekterna bort men kvar är effekten av metodförändringen. Värdena för de tre kvartalen 2021 jämfört med 2020 skulle varit
högre än de är i diagrammet om inte metodförändringen ägt
rum, men vi vet inte hur mycket högre för respektive kategori.

Diagram 17 Antal sysselsatta per yrkeskategori jämfört med samma kvartal ett år tidigare, tusental personer

Diagram 16 Antal sysselsatta per kvartal enligt AKU respektive nationalräkenskaperna, säsongsrensat, miljoner personer
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Av diagrammet framgår att tjänstemannajobben har fortsatt
att öka under krisen och att ökningen har fortsatt även under
2021. På grund av metodförändringen vet vi inte exakt hur stor
ökningen varit under 2021, men vår bedömning är att den varit
av ungefär samma storlek som tidigare och i enlighet med en
mer långsiktig trend.
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Källa: Macrobond och SCB
Även sysselsättningsgraden, som uttrycker antalet sysselsatta
som andel av befolkningen i arbetsför ålder, har stigit rejält det
senaste året. Det tredje kvartalet var sysselsättningsgraden enligt AKU 68,6 procent (67,6 procent enligt säsongsrensade och
utjämnade data). Med samma antaganden om effekterna av
metodförändringen som ovan innebär det att sysselsättningsgraden därmed är tillbaka på samma höga nivå som under högkonjunkturåren fram till 2019.

I vår förra konjunkturrapport visade vi att den stora minskningen av antalet anställda under 2020 skedde bland arbetare,
och av allt att döma har också merparten av den snabba återhämtningen under 2021 skett bland arbetaryrken. Detta bekräftar vår analys från i våras om att en del av de jobb som försvann under krisen sannolikt kommer komma tillbaka, men att
den mer långsiktiga strukturella utvecklingen fortsatt är att det
är tjänstemanna- och inte arbetarjobben som växer i antal.
Motsvarande resonemang håller även för uppdelningen av
tjänstemannajobb efter om de kräver högskoleutbildning eller
ej, där det framför allt är de förstnämnda som ökar.

Särskilt stark arbetsmarknad för tjänstemännen
Unionen organiserar tjänstemän i privat sektor och utvecklingen för dessa är därför av särskild betydelse för förbundet. I
Unionens konjunkturprognos från maj 2021 visades att antalet
tjänstemannajobb med krav på högskoleutbildning ökade med
300 000 mellan 2015 och 2019. Även under krisåret 2020 ökade
tjänstemannajobben, inte minst de med krav på högskoleutbildning, trots att det totala antalet sysselsatta minskade. På
grund av metodförändringen i AKU går motsvarande analys
ännu inte att göra på samma sätt under 2021. Vi vet att antalet
sysselsatta är lägre efter metodförändringen men vi vet inte hur
den minskningen fördelar sig mellan olika yrkeskategorier.
Dessutom finns inte statistiken för olika yrkeskategorier säsongsrensad, vilket försvårar jämförelser under ett år, då det till
exempel under sommaren är ett betydande antal semesterarbetande som är koncentrerade till vissa yrkeskategorier.

För att ge en bild av arbetslösheten bland de privatanställda
tjänstemännen kan vi titta på utvecklingen bland medlemmarna i Unionens a-kassa. Generellt sett är arbetslöshetstalen i
Unionens a-kassa lägre än för hela arbetsmarknaden och lägre
än i arbetarfackens a-kassor, men högre än i akademikernas.
Utvecklingen av arbetslösheten under krisen har varit relativt
likartad den för hela arbetsmarknaden, med en kraftig uppgång
i krisens inledning och en tillbakagång sedan sommaren 2020.
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Diagram 18 Arbetslöshet Unionens a-kassa, procent

Arbetsgivarna anställer – bristtalen ökar
Ökningen av sysselsättningen och nedgången av arbetslösheten kommer av allt att döma att fortsätta även framöver. Efterfrågan på arbetskraft är hög och allt fler arbetsgivare ser ett
behov att anställa. I Branschbarometern har klubbarna en mer
positiv syn på utvecklingen av antalet anställda i företagen än
de haft under de senaste tio åren. Branschbarometern vänder
sig främst till större företag inom det privata näringslivet. Då
en betydande del av sysselsättningsökningen vanligtvis sker i
mindre företag och i offentlig sektor fångas inte all utveckling
på arbetsmarknaden upp av undersökningen. Att sysselsättningsförväntningarna är så starka även i Branschbarometern är
därför ett tydligt tecken på den starka utvecklingen på arbetsmarknaden just nu.

Källa: Macrobond, Arbetsförmedlingen och IAF
I Konjunkturinstitutets mätningar började företagens anställningsplaner att stiga under hösten 2020 och sedan januari 2021
har nettotalet varit över noll, vilket innebär att det under hela
den perioden varit fler företag som angett att de kommer öka
än som angett att de kommer minska antalet anställda framöver. I oktober var nettotalet för hela näringslivet på den högsta
nivån sedan mätningarna började för snart 20 år sedan. Det
stärker bilden som klubbarna ger av att arbetsgivarna kommer
fortsätta den storskaliga anställningsoffensiven de kommande
månaderna.

För Unionens a-kassas del förklaras en del av den stora ökningen under våren 2020 med att både antalet medlemmar och
antalet arbetslösa ökade kraftigt i krisens inledning. Dels som
en konsekvens av att många upplevde en ökad risk för arbetslöshet, dels av att villkoren för a-kassan gjordes mer generösa
– både med ett höjt tak och en kortare intjänandetid för att kvalificera sig för ersättning. Mellan februari och juni 2020 ökade
antalet medlemmar i Unionens a-kassa med 65 000 personer
och arbetslösheten steg från 4,7 till 7,1 procent. I september
2021 hade den sjunkit till 5,1 procent och trenden är snabbt
nedåtgående. Vår bedömning är att arbetslösheten i Unionens
a-kassa kommer att fortsätta att minska framöver.

Diagram 20 Företagens anställningsplaner, nettotal, säsongsrensade
månadsvärden

Låga varseltal det senaste året
Antalet varsel sköt i höjden under förra våren. Det var främst
under mars och april som varslen med kraft toppade, men även
i maj och juni varslades klart fler än normalt. Under andra
halvåret 2020 och hittills under 2021 har antalet varsel varit
klart lägre. I juli 2021 varslades 1 200 personer om uppsägning,
det var det lägsta månadstalet under hela 2000-talet. Även under perioden augusti-oktober har varseltalen fortsatt vara låga.
Av de varsel som lagts under 2020 och 2021 har cirka 40 procent berört tjänstemän och 60 procent arbetare. Under 2021
har antalet varsel som sagt varit väldigt lågt. Det gäller framförallt för tjänstemän vars andel varit knappt 30 procent. Mellan
januari och oktober varslades i genomsnitt drygt 700 tjänstemän och drygt 1 700 arbetare per månad.

Källa: Macrobond och Konjunkturinstitutet
Inom aggregatet privata tjänstenäringar har det rymts stora
skillnader mellan delbranscher under krisen, där anställningsplanerna varit mest positiva inom olika konsult och personaluthyrningsverksamheter och mest dämpade hos researrangörer och inom hotell och restaurang. Under året har dock anställningsplanerna ökat även i de av krisen mest drabbade
branscherna. I oktober, när merparten av de sista restriktionerna släppts, fick också anställningsplanerna en extra skjuts
inom såväl handeln som hotell och restaurang och researrangörer. Det här gör att efterfrågan på anställda ser ut att vara
bred framöver, från många olika branscher samtidigt. Det
handlar dels om de kunskapsintensiva tjänstebranscherna, som
vuxit i anställda genom hela krisen och som ser ut att fortsätta
sin tillväxtresa, dels om tillverkningsindustrin. Men också om
branscher som inte ännu återhämtat sig sysselsättningsmässigt
från krisen, men som nu vädrar morgonluft och kan anställa

Diagram 19 Antal personer berörda av varsel per månad 2020-2021, arbetare respektive tjänstemän

Källa: Arbetsförmedlingen
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igen. Bredden är viktig inte minst för möjligheterna för olika
typer av arbetskraft att få jobb eller kunna byta jobb.

Arbetsmarknaden fortsatt het framöver
Som redovisningen i detta avsnitt visat pekar mer eller mindre
alla signaler på att utvecklingen på arbetsmarknaden går åt rätt
håll just nu. I stort sett hela den negativa kriseffekt som drabbade arbetslöshet och sysselsättning är redan återhämtad. Det
är ännu ett tecken på att den svenska ekonomin har klarat sig
väl genom krisen. En starkt bidragande orsak till att krisens effekter på arbetsmarknaden ser ut att bli kortvariga är systemet
med korttidsarbete. Det gjorde dels att många uppsägningar
kunde undvikas i krisens inledning, dels att företagen hade
möjlighet att snabbt växla upp produktionstakten när efterfrågan återkom. Även övriga krisåtgärder, såsom omsättningsstödet, har hjälpt till att undvika att verksamheter slagits ut permanent, vilket gör att krisens negativa effekter på arbetsmarknaden inte behöver bli bestående.

Diagram 21 Företagens anställningsplaner i tjänstesektorn, nettotal, säsongsrensade månadsvärden

När de ekonomiska stödpaketen nu fasas ut i takt med att restriktionerna släpps kommer konkurserna sannolikt att öka
igen bland företag som hade varit på fallrepet även utan krisen,
men som kunnat hållas vid liv av stödpaketen. Effekten av detta
på sysselsättningen bedöms ändå bli begränsad. Det starka
konjunkturläget gör också att det finns goda förutsättningar
för nya företag att starta och växa, inte minst i de tidigare krisbranscherna.

Källa: Macrobond och Konjunkturinstitutet
I takt med att efterfrågan på arbetskraft har ökat har också svårigheterna med att hitta önskad kompetens tilltagit. I Konjunkturinstitutets mätningar steg andelen företag som anger att de
har brist på arbetskraft snabbt under högkonjunkturåren mellan 2014 och 2018. Under 2019 mattades bristtalen av för att
sedan dyka snabbt under våren 2020. Sedan sommaren 2020
har bristtalen ökat, med särskild kraft under det senaste halvåret. Tredje kvartalet 2020 var det 12 procent av företagen i näringslivet som angav att de hade brist på arbetskraft. Det tredje
kvartalet 2021 hade den andelen stigit till 38 procent. Särskilt
höga var bristtalen inom industrin med 56 procent. En uppdelning på olika yrkesgrupper visar att bristen inom industrin är
särskilt stor, och har ökat mest, gällande tekniska tjänstemän
men även bristen på yrkesarbetare och annan personal har ökat
på sistone.

Trots den snabba förbättringen som redan skett fortsätter anställningsplanerna att öka. I både Unionens Branschbarometer
och i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer är företagens anställningsplaner på de högsta nivåerna i mätningarnas
historia och indikerar därmed att sysselsättningen kan få ytterligare ökad fart framöver. Många krafter sammanfaller just nu
för en sådan utveckling. Restriktionerna har slopats, industrin
går fortsatt starkt trots bristen på komponenter och problemen
med leveranser, Sverige har en stor kunskapsintensiv tjänstesektor som fortsätter att ånga på och som får draghjälp av industrin. En del företag, särskilt inom tidigare krisbranscher,
har sannolikt hållit tillbaka med att rekrytera tills de känt sig
mer säkra om utvecklingen framåt och kan nu trycka på gasen
igen. Totalt sett ger det förutsättningar för något av en ketchupeffekt.

Diagram 22 Andel företag som anger att de har brist på arbetskraft, procent

Efterfrågan på arbetskraft kommer alltså att vara hög framöver.
Frågan är dock i vilken mån den efterfrågan kommer att kunna
tillgodoses. För vissa typer av jobb, som blivit tillfälligt färre
under krisen och som nu återigen blir fler, bör förutsättningarna vara goda. Vi har i avsnittet visat på den utvecklingen för
en del arbetaryrken. Det har också varit en ovanligt stor ökning
av antalet arbetslösa i tjänstetunga storstadsregioner under krisen, inte minst i Stockholm. När restriktionerna nu är släppta
och efterfrågan ökar i de tjänstebranscher som tidigare haft det
tufft, kommer många av de arbetslösa personerna ha goda möjligheter att återigen få jobb.
För andra typer av jobb, till exempel inom it-utveckling och
många ingenjörsyrken, där efterfrågan var stor redan innan
och där antalet anställda fortsatt att öka genom krisen kommer
efterfrågan även framöver vara större än utbudet på tillgänglig
arbetskraft. Frågan blir då hur företagen löser denna brist och
vad det får för konsekvenser för sysselsättningstillväxten. Ett
sätt att tillgodose kompetensbehovet är att anlita konsulter
istället för att anställa personal. Det fungerar i viss utsträckning
men till slut blir det brist även på konsulter. Ett annat sätt är att
försöka rekrytera personal utomlands istället för i Sverige och

Källa: Macrobond och Konjunkturinstitutet
Även i Branschbarometern syns en liknande utveckling. Andelen
klubbar som anger att arbetskraftsbrist är ett av de främsta hindren för den svenska verksamheten att expandera i nuläget har stigit från 11 procent i våras till 27 procent i höstens undersökning.
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sysselsättningstillväxten hamnar då istället där. En annan konsekvens som bristen för med sig är att rekryteringar tar längre
tid än vanligt, antingen för att kompetensen hos de sökande
inte tillgodoser behovet eller för att attraktiv personal hoppar
av under rekryteringen då de är med i flera processer samtidigt.
Alla dessa faktorer verkar hämmande på sysselsättningstillväxten och gör att antalet sysselsatta inte kan öka med den fulla
potential som finns sett till efterfrågan.

Tabell 4 Unionens prognos över sysselsättning och arbetslöshet, procent*
2020
2021
2022
Sysselsättningstillväxt, AKU
-1,3
1,3
2,2
Arbetslöshet, AKU
8,3
8,9
7,9
Arbetslöshet, Arbetsförmedlingen
8,5
7,9
6,8
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen och egna bedömningar
*Enligt den nya definitionen av AKU. Sysselsättningstillväxten i procentuell förändring
från föregående år när jämförbar data finns.

En sak som kan verka i motsatt riktning är den ökade förekomsten av distansarbete under och efter pandemin. 34 procent av de svarande klubbarna i Branschbarometern anger att
det blivit eller väntas bli lättare att attrahera arbetskraft med
möjligheten till distansarbete. 12 procent har också svarat att
det ökade distansarbetet har lett till att företaget kunnat behålla
anställda som annars troligen hade lämnat företaget, vilket kan
ställas mot att 3 procent svarat att de ökade möjligheterna till
distansarbete (hos andra arbetsgivare) istället har lett till att anställda har lämnat. Resultaten antyder alltså att det ökade nyttjandet av distansarbete får positiva effekter på den geografiska
rörligheten på arbetsmarknaden. Det innebär att de funktionella arbetsmarknadsregionerna expanderar vilket i förlängningen kan föra med sig att mängden vakanser sjunker, sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Vår bedömning är
att detta kommer få viss positiv effekt framöver på möjligheten
för arbetsgivare att hitta rätt kompetens, men att bristsituationen särskilt när det gäller vissa yrkesgrupper kommer fortsätta att vara problematisk.

Fördjupning 1: Långtidsarbetslöshet
Den nedgång i arbetslöshet som skett under det senaste dryga
året har inte motsvarats av en liknande nedgång i långtidsarbetslöshet. Den fortsatte istället att öka fram till sommaren
2021. Den senaste tiden ser dock trenden ut att ha vänt och vi
bedömer att det finns goda förutsättningar för att långtidsarbetslösheten ska komma att fortsätta minska framöver. För
gruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden är situationen
dock fortsatt besvärlig. I den här fördjupningen går vi igenom
hur långtidsarbetslösheten har utvecklats, vad den består av
och hur vi bedömer utvecklingen framöver.
Det finns olika källor som beskriver långtidsarbetslösheten och
definitionerna skiljer sig åt. Vi använder i denna fördjupning
data från Arbetsförmedlingen över hur länge personer som är
inskrivna som arbetslösa har varit arbetssökande. Arbetsförmedlingen har detaljerade registerdata som gör det möjligt att
dela upp långtidsarbetslösa i undergrupper för att nå en djupare förståelse av hur långtidsarbetslösheten ser ut och hur den
utvecklas.8

Totalt sett bedömer vi att sysselsättningen kommer fortsätta öka
under hela prognosperioden. Det genomsnittliga antalet sysselsatta kommer under 2021 vara cirka 65 000 fler än under 2020
och under 2022 cirka 110 000 personer fler än under 2021. Arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens mått sjunker från 8,8
procent i början av 2021 till 7,1 procent i slutet av året. Genomsnittet för 2021 blir 7,9 procent. Under 2022 fortsätter arbetslösheten att sjunka och kommer i slutet av året att vara lägre än
den var som lägst vid slutet av den senaste högkonjunkturen
2018–19. I genomsnitt blir arbetslösheten 6,8 procent 2022.

Diagram 23 Antal långtidsarbetslösa

Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden har också gjort
att långtidsarbetslösheten har börjat sjunka tillbaka. I rapportens fördjupning om långtidsarbetslöshet nedan bedömer vi att
den utvecklingen kommer att fortsätta framöver, och att långtidsarbetslösheten därmed inte biter sig fast på högre nivåer på
samma sätt som vid tidigare kriser. Samtidigt är utvecklingen
att en allt större grupp av de arbetslösa har en arbetslöshetstid
på mer än 24 månader, och det finns ofta även andra förhållanden utöver en lång tid utan jobb – som i sig bidrar till minskad
attraktivitet på arbetsmarknaden – som försvårar för personer
i denna grupp att ta sig in på arbetsmarknaden. Så småningom
kommer även den gruppen att börja minska men det sker senare och i en långsammare takt än för övriga grupper.

Källa: Macrobond och Arbetsförmedlingen
Även den längd på arbetslöshet som klassas som långtidsarbetslöshet varierar. När inte annat anges avser vi här arbetslöshet längre än 12 månader vid benämningar som ”långtidsarbetslöshet” eller ”långtidsarbetslösa”.

8
En alternativ källa är SCB:s AKU som även ligger till grund för internationella jämförelser av långtidsarbetslöshet hos till exempel Eurostat. Enligt den öppet tillgängliga datan från AKU går det dock endast
att se alla som varit arbetslösa längre än sex månader som en och
samma grupp. Definitionerna skiljer sig också betydligt mot Arbetsförmedlingens, vilket innebär att antalet långtidsarbetslösa är betydligt färre enligt AKU. Den främsta förklaringen är att en person enligt

AKU avbryter sin arbetslöshetstid även vid korta tillfälliga anställningar på ett fåtal timmar per vecka och en ny arbetslöshetstid påbörjas efter det. Enligt Arbetsförmedlingen är gränsen för att inte längre
räknas som arbetslös hårdare och arbetslöshetstiderna blir därför
längre där. Det är också oklart hur metodförändringen av AKU, som
beskrivits tidigare i rapporten, påverkar långtidsarbetslösheten.
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I samband med finanskrisen 2008–09 ökade antalet långtidsarbetslösa med cirka 85 000 personer. Fram till 2019 sjönk sedan
den totala arbetslösheten tillbaka men motsvarande utveckling
ägde inte rum för antalet långtidsarbetslösa, som istället bet sig
kvar på den högre nivån. Under pandemikrisen ökade antalet
långtidsarbetslösa med cirka 35 000 personer mellan februari
2020 och juli 2021. Sedan mitten av augusti har trenden vänt
och antalet långtidsarbetslösa har börjat minska. Från mitten
av augusti till mitten av november minskade antalet långtidsarbetslösa med 7 000 personer.

Stora regionala skillnader
Uttryckt i procent av arbetskraften var det i september i år 3,6
procent som hade varit arbetslösa i minst 12 månader. Innan
pandemikrisen var andelen 3,0 procent och kring den nivån
hade långtidsarbetslösheten då varit sedan slutet av 2010. Det
råder stora skillnader mellan olika delar av Sverige, både gällande andelen långtidsarbetslösa nu och hur den har uteveckats
över tid. Lägst är långtidsarbetslösheten i de nordligaste länen
och där har det heller inte skett någon större ökning under
pandemikrisen. Högst är långtidsarbetslösheten i Södermanland följt av Västmanland, Skåne och Gävleborg, vilka också
haft en stor ökning under krisen.

I diagram 23 framgår också att ökningstakten av antalet långtidsarbetslösa började tillta redan vid halvårsskiftet 2019, alltså
innan pandemin slog till. Det sammanfaller med en liknande
utveckling för den totala arbetslösheten som visades tidigare i
rapporten. Den totala ökningen av antalet långtidsarbetslösa
mellan juli 2019 och juli 2021 var 47 000 personer.

Tabell 5 Långtidsarbetslöshet per län
Nivå sep-21 (% av
arbetskraften)
Södermanland
5,2
Västmanland
4,8
Skåne
4,7
Gävleborg
4,6
Kronoberg
4,5
Blekinge
4,4
Örebro
4,1
Östergötland
4,0
Västernorrland
3,8
Stockholm
3,4
Värmland
3,4
Kalmar
3,3
Västra Götaland
3,2
Uppsala
3,2
Dalarnas
3,0
Jönköping
2,9
Halland
2,8
Gotland
2,2
Norrbotten
2,2
Västerbotten
2,1
Jämtland
2,0

I förhållande till den totala arbetslösheten har andelen långtidsarbetslösa ökat över tid. Från att innan finanskrisen ha utgjort cirka 25 procent av de arbetslösa ökade andelen till cirka
40 procent innan pandemin och i oktober 2021 utgjorde de
långtidsarbetslösa 48 procent av det totala antalet arbetslösa.
De arbetslösa kan även grupperas efter flera längder på arbetslöshetsperioden, vilket görs i diagram 24. Där framgår att antalet personer som varit arbetslösa i 0-6 månader började
minska redan vid halvårsskiftet 2020. Gruppen som varit arbetslösa i 6-12 månader började minska vid årsskiftet
2020/2021. De som varit arbetslösa 12-24 månader började sedan minska vid halvårsskiftet 2021 medan gruppen med längst
arbetslöshet, mer än 24 månader, fortsatte att öka. Det följer ett
logiskt konjunkturellt mönster att de med kortast tid i arbetslöshet fått arbete först när läget på arbetsmarknaden förbättrats. Arbetsförmedlingen har också sett att det i gruppen som
varit arbetslösa i 12-24 månader hittills främst är personer med
arbetslöshetstider på 12-14 månader som stått för den senaste
tidens nedgång. Högst sannolikt kommer den gränsen fortsätta
att förflyttas mot allt längre arbetslöshetstider i takt med att allt
fler arbetslösa får arbete. Den senaste veckodatan från Arbetsförmedlingen antyder även att antalet personer i gruppen med
längst arbetslöshetstid inte längre ökar utan att en utplaning
har börjat ske även där. Noterbart för den gruppen är att det är
personer som blev arbetslösa redan innan pandemin slog till.

Diagram 24 Antal arbetslösa efter tid i arbetslöshet

Utv sedan feb-20
(%-enheter)
0,7
0,9
0,5
0,4
0,4
0,1
0,8
0,2
0,0
0,9
0,6
-0,1
0,6
1,0
0,6
0,3
0,5
0,1
0,0
0,1
0,1

Källa: Macrobond och Arbetsförmedlingen
En annan tydlig trend under krisen är att långtidsarbetslösheten har ökat mycket i storstadsregionerna. Framförallt i
Stockholm och Uppsala men även i Västra Götaland. Gemensamt för storstadsregionerna är att de är tjänstetunga och därmed har påverkats relativt sett mer av de negativa effekterna av
restriktionerna under krisen.
Även om vi anlägger en längre sikt på utvecklingen framträder
skillnader mellan olika län. Till exempel är skillnaden mellan
norr och söder tydlig, vilket exemplifieras av utvecklingen i
Skåne respektive Norrbottens län i diagram 25. Under finanskrisen utvecklades långtidsarbetslösheten väldigt likartat i de
två länen med en ökning från cirka 1,5 till 3,5 procent. Sedan
Källa: Macrobond och Arbetsförmedlingen
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är dessutom andelen långtidsarbetslösa högre (cirka 50 procent) än i länen med lägst arbetslöshet (cirka 40 procent).

dess har utvecklingen gått åt olika håll. I Skåne fortsatte långtidsarbetslösheten att öka och fick sedan en ytterligare skjuts
under pandemin. I Norrbotten skedde istället en ganska snabb
minskning efter finanskrisen och långtidsarbetslösheten föll
tillbaka till cirka 2 procent. Under pandemin ökade den tillfälligt men vände nedåt igen tidigare än i många andra län. En
liknande utveckling som i Norrbotten har även skett i Västerbotten och Jämtlands län.

Sammansättning av de långtidsarbetslösa
Utvecklingen gällande de olika arbetslöshetstiderna visar på
det välkända faktumet att ju längre tid en person har varit utan
arbete – desto svårare är det att lämna arbetslösheten. Gruppen
som har varit arbetslös i mer än 24 månader befinner sig i en
mer besvärlig situation än gruppen som varit arbetslös i 12-24
månader. Vi kommer därför i fortsättningen i denna fördjupning, där det bedöms intressant och data finns, att särredovisa
de två grupperna.

Diagram 25 Långtidsarbetslöshet längre än 12 månader, procent av arbetskraften

I september 2021 var 186 400 personer långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. Könsfördelningen var i stort sett
jämn men det fanns en liten skillnad i att männen utgjorde en
knapp majoritet i gruppen som varit arbetslösa i 12-24 månader, medan det i gruppen som varit arbetslösa i mer än 24 månader var en knapp majoritet kvinnor.
Även åldersfördelningen bland de långtidsarbetslösa är totalt
sett relativt jämn med ungefär lika många personer i åldersgrupperna under 35 år, 35-44 år, 45-54 år samt 55 år eller äldre.
Bland de som varit arbetslösa mer än 24 månader är det dock
en mer tydlig tyngdvikt åt äldre medan det bland de som varit
arbetslösa 12-24 månader relativt sett är fler yngre. Det indikerar att äldre har svårare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden efter en tid i arbetslöshet jämfört med yngre grupper.

Källa: Macrobond och Arbetsförmedlingen
Ett annat exempel på regionala skillnader är utvecklingen i de
två största länen, Stockholm och Västra Götaland. Under finanskrisen, som främst drabbade industrin och inte minst den
i Västra Götaland så viktiga fordonsindustrin, ökade långtidsarbetslösheten klart mer där än i Stockholm. Under pandemikrisen har förhållandet varit det omvända med en större negativ effekt i Stockholm, även om det skett en relativt stor ökning
även i Västra Götaland.

Diagram 27 Antal långtidsarbetslösa efter ålder

Diagram 26 Långtidsarbetslöshet längre än 12 månader, procent av arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen
Utbildningsnivån bland de långtidsarbetslösa är klart lägre än
för arbetsmarknaden i stort. Nästan 40 procent har endast en
förgymnasial utbildning, motsvarande andel för de som har ett
arbete är 8 procent.
Men det finns även en relativt stor grupp, nästan 50 000 personer, bland de långtidsarbetslösa som har en eftergymnasial utbildning. Hälften av dessa har varit arbetslösa i mer än 24 månader.

Källa: Macrobond och Arbetsförmedlingen
De länsvisa skillnaderna i långtidsarbetslöshet sammanfaller i
hög utsträckning med motsvarande skillnader gällande den totala arbetslösheten. De fyra länen med högst långtidsarbetslöshet i tabell 5 är också de fyra län som har högst total arbetslöshet, över 9 procent i alla de länen. De fyra län som har lägst
långtidsarbetslöshet i tabell 5 är också de som har lägst total
arbetslöshet, under 6 procent. I länen med högst arbetslöshet
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Diagram 28 Antal långtidsarbetslösa efter utbildningsnivå

Andelen utrikes födda ökar
En tydlig förändring som har skett över tid är att antalet och
andelen utrikes födda bland de långtidsarbetslösa har ökat.
2006 utgjorde utrikes födda en knapp tredjedel av de långtidsarbetslösa, 2021 hade de ökat till cirka två tredjedelar. Noterbart är att antalet långtidsarbetslösa längre än 12 månader börjat minska den senaste tiden även för utrikes födda. En mindre
nedgång skedde också under 2018 och en bit in i 2019, i slutet
av den senaste högkonjunkturperioden. Motsvarande nedgångar har inte skett för gruppen som varit arbetslösa längre än
24 månader.

Diagram 30 Antal långtidsarbetslösa längre än 12 mån efter födelseland
Källa: Arbetsförmedlingen
Andelen med eftergymnasial utbildning har varit relativt konstant över tid. Mellan 2006 och 2021 har den varierat mellan
som lägst 22 procent och som högst 27 procent. Under pandemin har antalet långtidsarbetslösa med eftergymnasial utbildning ökat med cirka 10 000 personer, men gruppens storlek
som andel av de långtidsarbetslösa har i stort sett varit oförändrad.
Desto större förändring över tid har skett bland övriga utbildningsnivåer, där det blivit relativt sett fler med endast förgymnasial utbildning. Den andelen har ökat från drygt 30 procent
under åren runt finanskrisen till att ha varit runt 40 procent de
senaste fem åren.

Källa: Macrobond och Arbetsförmedlingen

Diagram 31 Antal långtidsarbetslösa längre än 24 mån efter födelseland

De senaste månadernas nedgång i långtidsarbetslöshet har
skett för samtliga utbildningsnivåer men den har varit relativt
sett mindre för de med förgymnasial utbildning och relativt
sett större för de med eftergymnasial utbildning, vilket medfört
att gruppernas andelar har ökat respektive minskat något.

Diagram 29 Andel långtidsarbetslösa efter utbildningsnivå, jan 2006-okt
2021

Källa: Macrobond och Arbetsförmedlingen
För inrikes födda har utvecklingen av långtidsarbetslösheten
över tid följt ett konjunkturellt mönster med en tydlig uppgång
i samband med finanskrisen, sedan en minskning fram till mitten av 2019 då den återigen började öka. För utrikes födda har
det skett en mer varaktig trendmässig ökning. Det är inte förvånande, då det här varit en period som präglats av en stor invandring till Sverige.

Källa: Arbetsförmedlingen

Det är i det avseendet positivt att det under de senaste åren har
skett en succesiv minskning av tiden det tar för nyanlända att
etablera sig på arbetsmarknaden. För de som anlände till Sve-
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rige 2010 tog det drygt 8 år innan hälften var etablerade på arbetsmarknaden9. Bland de som anlände 2015 var motsvarande
tid knappt 4 år. Nyanländas etablering på arbetsmarknaden avspeglas också i sysselsättningsstatistiken där 70 procent av de
senaste tio årens sysselsättningsökning har kommit bland utrikes födda.

arbetslösa i september hade över 90 procent en sådan klassificering. Eftersom uppdelning sker efter senast sökta jobb behöver det inte spegla faktiska kvalifikationer, men det ger ändå en
fingervisning om yrkesfördelningen bland de långtidsarbetslösa. Tabell 6 visar de 20 vanligaste sökta yrkena, inom dessa
återfinns drygt hälften av de långtidsarbetslösa.

Det har alltså både skett en uppgång i antalet utrikes födda
långtidsarbetslösa, samtidigt som fler utrikes födda fått jobb
och nyanlända snabbare kommit in på arbetsmarknaden. Det
hänger ihop med att den befolkningsökning som sker i Sverige
främst består av utrikes födda. Utvecklingen av den gruppen
förklarar därför mycket av utvecklingen på arbetsmarknaden i
stort. Att utrikes födda utgör merparten av ökningen i både
sysselsättning och långtidsarbetslöshet speglar också att det rör
sig om en stor och heterogen grupp med stora skillnader i egenskaper som är viktiga för etablering på svensk arbetsmarknad,
till exempel gällande utbildningsnivå och kunskaper i det
svenska språket.

Tabell 6 De 20 vanligaste yrkena bland långtidsarbetslösa, september
2021
Yrke
Antal personer
Städare
12 824
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
12 479
Butikssäljare, fackhandel
7 924
Barnskötare
7 374
Butikssäljare, dagligvaror
7 080
Lager- och terminalpersonal
6 523
Vårdbiträden
4 926
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
4 799
Personliga assistenter
4 476
Elevassistenter m.fl.
3 845
Övriga servicearbetare
3 692
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldre2 534
boende och habilitering
Ekonomiassistenter m.fl.
2 374
Truckförare
2 135
Fastighetsskötare
2 118
Frisörer
1 998
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
1 955
Kockar och kallskänkor
1 901
Hovmästare och servitörer
1 807
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
1 699

En stor majoritet av de utrikes födda är födda i ett land utanför
Europa. I september 2021 var 83 procent av de utrikesfödda
långtidsarbetslösa födda utanför Europa. Utbildningsnivån
skiljer sig markant mellan utomeuropeiskt jämfört med inrikes
födda långtidsarbetslösa. Diagram 32 visar den fördelningen
för de som varit arbetslösa längre än 24 månader (bilden är likartad även för 12 månader).

Diagram 32 Antal långtidsarbetslösa 24 mån efter utbildningsnivå och födelseland

Källa: Arbetsförmedlingen
Det vanligaste yrket som de långtidsarbetslösa sökt är städare
följt av restaurang- och köksbiträden. Även ett par andra yrken
kopplade till restaurangbranschen finns med på listan. Det kan
sannolikt förklaras både av att många personer i den branschen
blev arbetslösa i inledningen av krisen, och av att branschen nu
är i en fas av återanställning och antalet lediga jobb därmed
stort.

Källa: Arbetsförmedlingen
Bland de utomeuropeiskt födda som har varit arbetslösa längre
än 24 månader var det 55 procent (29 000 personer) som endast hade förgymnasial utbildning. Motsvarande andel för de inrikes födda var 22 procent (7 000 personer). För inrikes födda
var det istället de med gymnasial utbildning som var den
största gruppen.

Många andra yrken är även de sådana utan krav på längre utbildning, dels inom vård och omsorg, dels inom lager, industri
och fordon.
De enda två yrken på listan som klassas som tjänstemannayrken är ekonomiassistenter och övriga kontorsassistenter och sekreterare. Det är exempel på yrken som det strukturellt har blivit
färre av på svensk arbetsmarknad och som ofta anses ha svaga
framtidsutsikter. En förklaring till det är att det är yrken där
delar av arbetsuppgifterna har automatiserats under en följd av

Långtidsarbetslösa efter yrke
Det går i Arbetsförmedlingens statistik även att dela upp de arbetslösa efter senast sökta yrke. Av de totalt 186 000 långtids-

9

Etablerad på arbetsmarknaden definieras som individer som är 20–
64 år, har varit anställda under året med en löneinkomst som uppgår

till minst 60 procent av medianinkomsten för individer som har förgymnasial utbildning.
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släppta kommer många av de jobb som försvann i krisens inledning komma tillbaka. Många av dessa är vanliga instegsjobb
på svensk arbetsmarknad – arbeten där man inte behöver någon längre formell utbildning utan kan läras upp på jobbet. De
som hade jobben tidigare har ofta rört sig vidare till andra jobb
eller studier. Det lämnar utrymme för personer med mindre
erfarenhet att kliva in i deras ställe.

år och ytterligare arbetsuppgifter kommer att kunna rationaliseras bort framöver.10 Samma strukturella trend gäller även för
flera av arbetaryrkena på listan.
Totalt sett har 26 procent av de långtidsarbetslösa senast sökt
ett jobb inom vad som klassas som ett tjänstemannayrke och
74 procent ett arbetaryrke. En uppdelning av de långtidsarbetslösa efter huvudnivån i yrkesklassificeringen SSYK återfinns i
tabell 7.

Att det tar allt kortare tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden talar också för att långtidsarbetslösheten kan
falla tillbaka bland de utrikes födda. Det starka konjunkturläget
kan sannolikt också förstärka den utvecklingen i närtid. I och
med att den gruppen utgör en allt större andel av de långtidsarbetslösa får det stor påverkan på den totala långtidsarbetslösheten. En annan faktor som talar för det är att antalet nyanlända till Sverige väntas bli färre de kommande åren än det genomsnittliga antalet under 2010-talet. I regeringens budgetproposition för 2022 anges att antalet personer inom etableringsprogrammet fortsätter att minska som en följd av att färre
beviljas uppehållstillstånd. Genomsnittligt antal deltagare per
månad sjönk från 38 800 personer 2019 till 22 700 personer
2020 och väntas fortsätta att successivt minska till 11 400 personer 2024. Inflödet till långtidsarbetslösheten från nyanlända
kan därför antas bli lägre framöver.

Tabell 7 Långtidsarbetslösa efter yrkeskategori
Yrkeskategori
Service-, omsorgs- och försäljningsyrken
Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion
Yrken inom administration och kundtjänst
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
Yrken inom byggverksamhet och tillverkning
Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m.
Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande
Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
Chefsyrken

Antal personer
52 926
35 753
19 780
15 810
14 456
13 369
11 908
4 262
3 008

Samtidigt ser det fortsatt relativt tufft ut för gruppen som varit
arbetslösa i längre än två år. Gruppen ser inte längre ut att öka
i storlek men den har heller inte börjat minska. I takt med att
arbetslösheten minskar för de som varit arbetslösa i 12-24 månader kommer den här gruppen att utgöra en allt större andel
av de långtidsarbetslösa. Det är en grupp som har varit arbetslösa sedan innan krisen och som kan anses ha särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. Till exempel utgörs nästan en tredjedel av gruppen av utomeuropeiskt födda personer med endast förgymnasial utbildning. Även gruppen med arbetslöshetstider på två år eller mer tror vi kommer att börja minska något
under nästa år, men nedgången sker sannolikt i långsam takt.
Här behövs extra insatser för att gruppen ska kunna dra nytta
av den starka konjunkturutvecklingen och högtrycket på arbetsmarknaden som ligger i korten för nästa år. Reformen med
etableringsjobb kan därför bli ett viktigt verktyg för att lyckas
få ner långtidsarbetslösheten.

Källa: Arbetsförmedlingen
Totalt har knappt 30 000 av de långtidsarbetslösa senast sökt
ett jobb inom ett yrke med krav på högskolekompetens. Nästan
90 000 av de långtidsarbetslösa har senast sökt ett jobb inom
service, omsorg och försäljning eller ett yrke med krav på endast kortare utbildning eller introduktion, där återfinns bland
annat städare samt restaurang- och köksbiträden.

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska
Den svenska arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbt det
senaste året, långtidsarbetslösheten har börjat minska igen och
de negativa effekterna av pandemin ser ut att bli kortvariga.
Vår bedömning är att den utvecklingen kommer att fortsätta
framöver. Det innebär att långtidsarbetslösheten troligtvis inte
kommer bita sig fast på den högre nivån på samma sätt som
skedde efter finanskrisen. Anledningen till det är flera.

Fördjupning 2: Vilka är de lediga jobben,
och var finns de?

Den starka konjunkturutvecklingen har gjort att den totala arbetslösheten har gått ner snabbt och enligt våra bedömningar
fortsatt kommer att minska. Även personer som varit arbetslösa längre än 12 månader har börjat få jobb och när arbetslösheten går ner än mer kommer arbetslösheten att minska även
för personer med allt längre arbetslöshetstider.

En viktig förutsättning för sjunkande arbetslöshet – i kombination med stigande sysselsättning – är att det finns jobb som
de arbetslösa har rätt kvalifikationer för att kunna ta. Just detta,
de lediga jobben i Sverige, är temat för denna fördjupning.

En stor andel av ökningen av antalet långtidsarbetslösa har ägt
rum i storstadsområdena. En förklaring är att dessa har en stor
tjänstesektor, inte minst inom sådana branscher som drabbats
hårt av restriktionerna under krisen. När restriktionerna nu är

Analysen baseras på Arbetsförmedlingens data gällande lediga
jobb som utannonseras i förmedlingstjänsten Platsbanken.
Även om detta inte utgör ett heltäckande underlag gällande lediga jobb i Sverige, bör det ändå ge en god bild av helheten.11

10

Se till exempel Unionens rapport ”Ny teknik, automatisering och
coronakris – så förändras tjänstemännens arbetsmarknad”, september
2020.
11
Arbetsförmedlingens egen bedömning är att de tjänster som anmäls
till Platsbanken utgör 30-40 procent av alla jobb som utannonseras i

Sverige, och att dessa tjänster ger en representativ bild av helheten. De
lediga platser som anmälts till Platsbanken med en uppdragslängd
kortare än tio dagar har exkluderats. Informationen avser situationen
i september 2021.
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med krav på högskoleutbildning och som utannonserats i
Platsbanken, i och med jobbytet med stor sannolikheten skapar
en ny lucka med motsvarande kompetenskrav hos sin tidigare
arbetsgivare. Så länge inte ny kompetens tillförs arbetsmarknaden flyttas bristen bara runt.

Varje jobb på Platsbanken kategoriseras utifrån kompetenskrav, innehåll och typ av verksamhet enligt SCB:s standard för
svensk yrkesklassificering (SSYK). Detta gör det möjligt att
dela upp jobben i arbetar- och tjänstemannayrken, samt att
göra ytterligare uppdelningar av tjänstemannagruppen baserat
på de olika krav på längd/nivå av utbildning som ställs. Vår
analys fokuserar på en uppdelning av tjänstemannajobben i de
som kräver högskolekompetens eller motsvarande respektive
de som inte gör det.12 Ur den tidigare gruppen lyfts även undergruppen ”yrken med krav på fördjupad högskoleutbildning” fram, med vilket avses högskoleutbildningar som är
minst tre år långa.

Tabell 8 Översikt av lediga jobb i Platsbanken, september, riket
Riket exkl.
StorstäRiket storstäderna
derna

Mer än hälften av de lediga jobben finns i tjänstemannayrken
I september fanns i Sverige som helhet drygt 106 000 lediga
jobb anmälda till Arbetsförmedlingen. 54 procent (drygt 57
000) av de lediga jobben återfanns i tjänstemannayrken. Bland
dessa tjänstemannajobb var dominansen för de som kräver
högskolekompetens eller motsvarande mycket kraftig – de utgjorde 80 procent av tjänstemannajobben och 43 procent av
samtliga anmälda jobb. Tjänstemannayrkena med krav på högskolekompetens eller motsvarande utgjorde därmed en nästan
lika stor andel av de lediga jobben som arbetaryrkena, vilka
sammantagna stod för 46 procent. Slagsidan i de lediga tjänstemannajobben mot högre utbildning blir ännu tydligare med
konstaterandet att mer än hälften av de lediga tjänstemannajobben – och nästan tre av tio av samtliga lediga jobb – kräver
en minst tre år lång högskoleutbildning.

Norr

Lediga jobb totalt

106 491

45 574

60 917

5 417

Arbetaryrken

46%

52%

42%

50%

Tjänstemannayrken

54%

48%

58%

50%

- Tjm utan högskolekomp el motsv
- Tjm med högskolekomp el motsv
- varav med fördjupad högskolekomp

8%

8%

9%

6%

43%

38%

46%

42%

29%

26%

31%

30%

- Chefsyrken

3%

3%

3%

2%

Källa: Arbetsförmedlingen

Hög andel med krav på fördjupad högskolekompetens i storstäderna och i norr
Mer än hälften – 57 procent – av de lediga jobben finns i något
av de tre storstadslänen. Det ska sättas i relation till att 55 procent av landets befolkning i arbetsför ålder (16-64 år) återfinns
i de länen. Den övervikt mot lediga tjänstemannajobb som
konstaterades ovan för riket som helhet bottnar i situationen i
storstadslänen. Där utgör de hela 58 procent av de lediga jobben, vilket är en markant större andel än i resten av landet där
istället arbetaryrkena är i majoritet bland de lediga jobben. I
storstäderna kräver nästan vart annat ledigt jobb högskolekompetens eller motsvarande och knappt var tredje fördjupad
högskolekompetens, det senare att jämföra med drygt var
fjärde i övriga riket.

För att få en uppfattning om hur matchningen på arbetsmarknaden – och inte minst hur utsikterna för de inskrivna på Arbetsförmedlingen att hitta ett nytt jobb – fungerar jämför vi de
lediga jobben med profilen på de arbetssökande som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Ett sätt att kategorisera dem,
enligt samma principer som vi här använder för de lediga jobben, är att utgå från vilka jobb i Platsbanken de skickar en ansökan till. Även om en ansökan inte är liktydigt med den kompetens som personerna besitter, bör den ändå utgöra en relativt
god skattning.

I de tre storstadslänen väger således betydelsen av högskolekompetens markant tyngre än i övriga landet när det gäller de
lediga jobben. Men faktum är att samma sak kan sägas om de
två nordligaste länen – Norr- och Västerbotten – där andelen
av de lediga jobben som kräver en fördjupad högskolekompetens är lika hög som i storstadslänen och alltså tydligt högre än
i övriga landet. Eftersom effekterna av de planerade nyetableringarna och uppdateringarna av industrin i norr till mycket
stor del ännu inte realiserats, indikerar det att näringslivet i
regionen redan i dagsläget är mycket kunskapsintensivt. Till
del handlar det troligen om direkta och indirekta effekter på
näringslivet och arbetsmarknaden av länens två stora lärosäten
– Umeå respektive Luleå tekniska universitet – vilka tillsammans har över 50 000 studenter och nästan 6 000 anställda.14

Det visar sig att 72 procent av de inskrivna som i september
ansökte om jobb i Platsbanken skickade ansökan till ett arbetarjobb, och 28 procent till ett tjänstemannajobb.13 Alltså –
nästan tre fjärdedelar av de arbetssökande som är inskrivna på
Arbetsförmedlingen sökte ett arbetarjobb, medan dessa jobb
bara utgjorde knappt hälften (46 procent) av de lediga jobben.
Här ska påpekas att en arbetsgivare som annonserar ett jobb på
Platsbanken inte bara är hänvisad till ansökningar från arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen – jobbet kan
förstås även sökas av personer som redan har ett jobb. Men den
obalans som vår analys visar säger ändå något om möjligheterna/svårigheterna för de inskrivna att få jobb, samt om bristen
på mer högutbildad personal på arbetsmarknaden. Det är ju
trots allt så att den som lämnar en anställning för att ta ett jobb
12
I kategorin tjänstemän ingår även gruppen chefsyrken, men den fokuserar inte denna analys på.

13
Här definierat av den sista ansökan som den arbetssökande gjorde
under månaden.
14
Uppgifter hämtade från umu.se respektive ltu.se.
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proportionerligt sett få tjänster? Eller beror det snarare på en
mycket välfungerande matchning mellan utbud på och efterfrågan av arbetskraft, med följden att utannonserade jobb
snabbt tillsätts? Men när situationen, som i Skånes fall, är den
att en låg andel lediga jobb relativt befolkningen kombineras
med en hög (långtids)arbetslöshet,15 då ligger det nära till
hands att tro att den låga andelen lediga jobb är en negativ signal. Jämtlands län kan tjänstgöra som positiv kontrast, där
kombinationen av en hög andel lediga jobb relativt befolkningsstorleken (kvot 1,18) och en låg arbetslöshet tyder på en
situation med stark jobbtillväxt snarare än på problem med hur
kompetensen i arbetskraften matchar det som efterfrågas.

När vi granskar de enskilda länen sticker Stockholms län ut i
flera avseenden. Länet står för 30 procent av alla lediga jobb,
nästan dubbelt så stor andel som tvåan Västra Götaland och tre
gånger så stor andel som Skåne. Eftersom Stockholm har 24
procent av landets totala befolkning i arbetsför ålder, innebär
det också att Stockholm är det län som har störst andel av de
lediga jobben i relation till den delen av befolkningen (kvoten
är 1,24). I detta avseende följs Stockholms av Dalarna (1,21)
och Kronobergs län (1,20). I den mån som detta kan ses som
ett mått på hur stark jobbtillväxten i ett län är, är det apropå det
storstadskluster vi använde oss av ovan tydligt att befolkningsstorleken i ett län i sig inte garanterar sådan tillväxt. Skåne är
landets tredje största län och står för 13,4 procent av landets
befolkning i arbetsför ålder, men hade i september endast 10,8
procent av de lediga jobben (vilket ger kvoten 0,81 och plats 14
bland länen).

Stockholms län toppar även listan avseende vilka län som har
störst andel tjänstemannajobb av de lediga jobben (och därmed
omvänt lägst andel i arbetaryrken) – 63 procent. Gällande fördelningen i de lediga jobben mellan arbetar- och tjänstemannayrken noteras en stor spännvidd mellan de olika länen, där
Dalarnas och Jönköpings län har den lägsta andelen lediga jobb
inom tjänstemannayrken – 39 procent. Även sett till andelen
av de lediga jobben som kräver fördjupad högskolekompetens
är skillnaderna stora mellan länen. I ena änden Jämtlands län,
där 18 procent av jobben ställer sådana krav, och i den andra
änden Stockholms (32 procent), Västerbottens (34 procent)
och – möjligen oväntat i topp – Gotlands län med hela 43 procent.

Tabell 9 Länsuppdelning av lediga jobb i Platsbanken, september
Andel m
Andel lediga
Antal
Andel
högskolejobb/andel
Län
lediga tjm, %
komp
el
befolkning
jobb
motsv, %
16-64 år
Stockholm
32 056
63
50
1,24
V. Götaland
17 343
51
41
0,96
Skåne
11 518
52
44
0,81
Östergötland
4 186
53
43
0,88
Jönköping
3 540
39
31
0,97
Dalarna
3 342
39
31
1,21
Uppsala
3 279
53
43
0,8
Västerbotten
2 956
51
45
1,06
Södermanland
2 577
45
31
0,88
Västmanland
2 539
53
41
0,92
Norrbotten
2 461
49
38
0,99
Örebro
2 447
51
33
0,8
Halland
2 427
45
37
0,73
Kronoberg
2 412
40
34
1,2
Västernorrland
2 283
57
44
0,96
Kalmar
2 218
41
34
0,94
Gävleborg
2 032
56
44
0,72
Värmland
1 620
52
40
0,58
Jämtland
1 522
42
31
1,18
Blekinge
1 073
52
45
0,69
Gotland
368
59
52
0,63
Riket
106 491
54
43
-

I fallet med Gotlands län är det tydligt att den stora andelen
lediga jobb med krav på lång utbildningsbakgrund är ett resultat av problem med att rekrytera anställda till jobb inom offentlig sektor. I september var sex av de tio yrken med flest lediga
jobb på Gotland sådana yrken, med grundutbildade sjuksköterskor, förskollärare och AT-läkare som främsta exempel.
Jämförelsen med Stockholms län är slående. Där var i september bara ett av yrkena på topp tio-listan ett sådant yrke –
grundutbildade sjuksköterskor – medan fyra av tio var yrken
med fördjupad högskolekompetens som främst efterfrågas i
privata näringslivet, med mjukvaru- och systemutvecklare
samt företagssäljare i topp.

Sjuksköterskor de mest efterfrågade utanför storstadslänen
I september var de tre yrkena med störst antal lediga jobb i landet som helhet alla tjänstemannayrken: mjukvaru- och systemutvecklare, företagssäljare samt grundutbildade sjuksköterskor. Noterbart är att de samtliga kräver högskolekompetens eller motsvarande, och att två av dem kräver fördjupad högskolekompetens. Fem av de tio yrkena med flest lediga jobb var
tjänstemannayrken – utöver de tre redan nämnda även telefonförsäljare och kundtjänstpersonal. Den stora efterfrågan på de
senare hänger troligen samman med den expanderande e-handeln. Den leder till att handelsbranschen – sysselsättningsmässigt den största av tjänstebranscherna – ställer om sitt personalbehov, med krympande antal anställda i fysiska butiker
och växande antal i kundtjänst, lager-/logistikfunktioner och
för utvecklande och drift av it-system (apropå att mjukvaruoch systemutvecklare toppar listan över lediga jobb).

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB
Viktigt att påpeka är att det bara baserat på detta material inte
går att avgöra om det faktum att ett län har en låg andel lediga
jobb relativt storleken på befolkningen i arbetsför ålder är ett
tecken på en ogynnsam eller gynnsam belägenhet. Beror det på
att ett av strukturella eller konjunkturella skäl pressat näringsliv i länet endast har behov av – och därmed utannonserar –
15

Se den särskilda fördjupningen om långtidsarbetslöshet.
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Tabell 10 Yrkena med flest lediga jobb i Platsbanken, september, riket
Yrke
Kategori
Antal
1. Mjukvaru- och systemutTjm med fördjupad hög5 560
vecklare m.fl.
skolekomp
Tjm med högskolekomp el 5 512
2. Företagssäljare
motsv
3. Grundutbildade sjuksköTjm med fördjupad hög- 5 002
terskor
skolekomp
4. Undersköterskor, hemtjänst,
Arbetare
3 905
hemsjukvård, äldreboende
Tjm utan högskolekomp el 3 225
5. Telefonförsäljare m.fl.
motsv

Vid en jämförelse mellan vilka de lediga jobben i september var
i storstadslänen kontra i övriga Sverige, visar det sig att topp
tio-listorna skiljer sig på flera punkter. Storstadslänens lista innehåller samma yrken som på riksnivån, med de största skillnaderna att personliga assistenter hamnar längre ner och övriga bil-, motorcykel- och cykelförare placerar sig högre upp. I
övriga landet är grundutbildade sjuksköterskor nummer ett,
mjukvaru- och systemutvecklare betydligt längre ner på plats
åtta och övriga bil-, motorcykel- och cykelförare först på plats
21. Att mjukvaru- och systemutvecklare hamnar i topp i storstadslänen hänger sannolikt ihop med att den kunskapsintensiva tjänstesektorn är relativt sett omfattande där, med vilken
kommer ett stort inslag av it-tunga funktioner och tjänster.
Den höga koncentrationen av huvudkontor i Stockholm med
alla de verksamheter som kopplas till dessa är en komponent i
detta.
I de två nordligaste länen är det slående att de lediga jobben
främst – i likhet med situationen på Gotland – återfinns i offentlig sektor. Fem av de sex yrkena med flest antal lediga jobb
hör främst hemma där: undersköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, grundskollärare, övriga läkare och förskollärare.
Detta understryker att den kompetensbrist som den planerade
industriexpansionen i norr väntas leda till– och i viss mån redan hävdas ha lett till –inte bara, ja kanske inte ens främst,
handlar om olika typer av industrirelaterade yrken. Redan nu
är det uppenbart att regionen har stora problem att fylla leden
i de verksamheter som är en förutsättning för att industrihallarnas personal med familjer ska kunna leva i regionen.

6. Personliga assistenter

Arbetare

2 853

7. Lager- och terminalpersonal

Arbetare

2 812

Tjm utan högskolekomp el
motsv

2 548

Arbetare

2 419

Arbetare

2 108

8. Kundtjänstpersonal
9. Restaurang- och köksbiträden m.fl.
10. Övriga bil-, motorcykel- och
cykelförare
Källa: Arbetsförmedlingen

Att profilen på de lediga jobben avseende uppdelningen arbetare och tjänstemän och ner på enskilda yrken varierar mellan
länen är inte i sig överraskande, det är väntat givet variationerna mellan länen i näringslivsstruktur. Men vår analys visar
också att det finns skillnader som inte helt förklaras av detta.
Till exempel den höga andel lediga jobb inom vårdyrken i vissa
län och den stora andelen jobb inom yrken med lång utbildningsbakgrund i de nordligaste länen.
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Prognossammanställning
Föregående rapport inom parentes
2020

2021

2022

Försörjningsbalans
Hushållens konsumtion
Offentlig konsumtion
Fasta bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar
Export
Import
BNP
BNP, kalenderkorrigerad

-4,7
-0,6
-0,4
-0,7
-4,6
-5,7
-2,8
-3,1

(-4,7)
(-0,5)
(0,6)
(-0,8)
(-5,2)
(-5,8)
(-2,8)
(-3,1)

5,0
2,5
5,0
0,3
6,5
7,0
4,5
4,4

(5,0)
(2,2)
(3,0)
(0,3)
(7,0)
(6,7)
(4,3)
(4,2)

4,0
2,0
4,2
0,0
6,0
5,8
3,8
3,8

(3,5)
(1,7)
(3,0)
(0,0)
(4,5)
(4,5)
(3,0)
(3,0)

Prisutveckling
KPI, årsgenomsnitt
KPIF, årsgenomsnitt
Reporänta, vid årets slut

0,5
0,5
0,00

(0,5)
(0,5)
(0,00)

2,1
2,3
0,00

(1,3)
(1,5)
(0,00)

1,9
2,0
0,00

(1,5)
(1,5)
(0,00)

Produktion
Produktion, näringslivet

-2,7

(-3,6)

5,0

(5,0)

4,3

(3,8)

Arbetsmarknad
Sysselsättningstillväxt, AKU*
Arbetslöshet, AKU*
Arbetslöshet, Arbetsförmedlingen

-1,3
8,3
8,5

(-1,3)
(8,3)
(8,5)

1,3
8,9
7,9

(1,6)
(8,6)
(8,1)

2,2
7,9
6,8

(1,8)
(7,8)
(7,4)

*Enligt den nya definitionen av AKU. Sysselsättningstillväxten i procentuell förändring från föregående år när jämförbar data finns.
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SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet
välkomna, oavsett utbildning och befattning.
Bland våra medlemmar hittar du många chefer
och dessutom både egenföretagare och studenter.
Vår vision är att tillsammans skapa framgång,
trygghet och glädje i arbetslivet.

Tnr: 3203-1 Produktion: Unionen Tryck: Strömberg, Huddinge 2021 Upplaga: POD

Återhämtningen i den svenska ekonomin efter den kris som utlöstes av pandemin har
gått fort. Redan i våras var svensk BNP tillbaka på samma nivå som innan krisen och den
positiva utvecklingen har fortsatt sedan dess. Stora delar av den svenska ekonomin har
redan under en tid gått för högvarv, och nu när restriktionerna i stort sett är släppta finns
förutsättningar också för de av krisen mest och under längst tid drabbade branscherna
att komma tillbaka.
Samtidigt brottas hela världsekonomin med olika flaskhalsproblem som håller tillbaka den
ekonomiska utvecklingen. Det handlar dels om brist på viktiga komponenter inom tillverkningsindustrin, dels om störningar i de globala fraktsystemen med ökade leveranstider
och kraftigt höjda priser som följd. Till det kan läggas att allt fler företag i Sverige har svårt
att hitta den kompetens som efterfrågas vid rekryteringar.
Den senaste tiden har det dock kommit indikationer på att de globala komponent- och
leveransproblemen gradvis kommer att lätta framöver, förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt är därmed goda. Det visar sig inte minst i Unionens klubbenkät Branschbarometern, i vilken klubbarnas förväntningar om utvecklingen det kommande halvåret
är rekordstarka. Sammantaget bedömer vi att BNP växer med 4,5 procent under 2021 och
med 3,8 procent under 2022.
Situationen på svensk arbetsmarknad har förbättrats snabbt efter den dramatiska
utvecklingen i pandemins inledning, då antalet arbetslösa ökade med cirka 100 000
personer och antalet sysselsatta minskade i motsvarande grad. Vår bedömning är att arbetslösheten snart är nere på en klart lägre och att antalet sysselsatta redan nu är uppe
på en högre nivå än innan krisen. I rapporten finns fördjupande avsnitt både gällande
långtidsarbetslöshetens utveckling och sammansättning, och gällande vilka de lediga
jobben på svensk arbetsmarknad i dagsläget är och var i landet de finns.

