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Krisen går mot en lösning
men långtidsarbetslösheten består

De ekonomiska utsikterna för 2021 ser ganska ljusa 
ut, trots att coronapandemin ännu inte är ur världen. 
Men långtidsarbetslösheten hänger kvar som ett 
stort problem. Särskilt gäller detta för lågutbildade, 
skriver ATL:s marknadskrönikör Johan Schück.

Ännu är faran inte över när det gäller pandemin som är inne i sin andra våg. Antalet smit-
tade och döda är fortfarande högt. Några svåra månader ligger framför oss, innan vaccinet 
förhoppningsvis får situationen att vända. 

Ekonomin påverkas negativt, såtillvida att fjolåret slutade med ett bakslag. Statistiken 
beträffande fjärde kvartalet 2020 finns ännu inte klar, men mycket tyder på uppgången 
under sommaren och den tidiga delen av hösten därefter bröts.

Men något brant fall, såsom under förra våren, är det inte fråga om. Främst drabbade 
blev branscher som hotell och restaurang, liksom andra besöksnäringar. Industrin klarade 
sig däremot relativt bra och det gäller även delar av handeln och tjänstesektorn.

Inköpschefsindex för industrin, som är en viktig konjunkturindikator, steg kraftigt i de-
cember efter att ha utvecklats svagare under månaderna dessförinnan. Uppgången omfat-
tade både orderingång och produktion, liksom i viss utsträckning även sysselsättningen

Dessa siffror innebär visserligen en återhämtning, snarare än expansion. Men det är än-
då hoppingivande inför 2021. Den svenska exporten av investeringsvaror, däribland ma-
skiner, får nu draghjälp av att det går uppåt även för industrin inom euroområdet.

De prognoser för Sveriges ekonomi som kom alldeles före julen pekade också i gynnsam 
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Inköpschefsindex för industrin
Indextalet 50 markerar skillnaden mellan  uppgång och nedgång för konjunkturen.
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» Alla varsel leder 
dessbättre inte  
till uppsägning, 
men uppdelningen 
på branscher 
 visar ändå på var 
i  näringslivet som 
problemen är 
störst. «

Augusti 
2013

Oktober
2015

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

11

riktning. Konjunkturinstitutet räknar med en BNP-ökning på 3,2 procent i år och 3,5 
procent under nästa år, efter en nedgång under 2020 på -2,8 procent. Både utrikeshandeln 
och hemmamarknaden väntas gå relativt starkt. 

Regeringen har också kommit med bedömning som visar liknande tillväxtsiffror. I båda 
prognoserna beräknas arbetslösheten gå upp från 8,5 procent under 2020 till 9,0 procent 
under 2021 för att sedan minska till 8,0 procent under 2022. Arbetsförmedlingen, som ut-
går från antalet inskrivna arbetslösa (vilket är en delvis annan definition), räknar med en 
arbetslöshet på 9,4 procent i år och 8,7 procent under nästa år.

Växande problem på arbetsmarknaden
Oavsett de exakta siffrorna, som man alltid kan tvista om, ser arbetslösheten ut att bli ett 
varaktigt bekymmer. Hittills har det mest märkts genom att många i branscher som 
transport, hotell och restaurang har förlorat sina jobb. Särskilt drabbade är unga och 
utrikesfödda, särskilt de som har begränsad utbildning. Däremot har utvecklingen för 
män och kvinnor varit ganska likartad.

Varslen om uppsägning under 2020 var mycket ojämnt fördelade mellan olika bran-
scher. Högst ligger transport, hotell och restaurang, följt av delar av tjänstesektorn och 
därefter av tillverkningsindustrin, handeln och byggbranschen. Inom jordbruket och 
skogsbruket har praktiskt taget inga varsel förekommit.

Alla varsel leder dessbättre inte till uppsägning, men uppdelningen på branscher visar ändå 
på var i näringslivet som problemen är störst. I en del av dessa branscher finns dessutom den 
mest utsatta arbetskraften, med kortast utbildning. Inom transport, hotell och restaurang är en 
tredjedel av de anställda födda utanför Sverige och var femte anställd har som mest grundskola.
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Prognos för arbetslösheten i svenska län
Inskrivna arbetslösa, i procent av arbetskraften. 
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Vid tidigare kriser, senast finanskrisen 2008-2009, har problemen varit störst i indu-
strin. Men denna gång är det annorlunda, såtillvida att personalintensiva delar av tjänste-
sektorn är mest utsatta. Dessa finns mer spridda över landet, men med viss koncentration 
till storstäderna. Besöksnäringarna har dock ofta stor vikt i glesbefolkade delar av landet.

Sett över båda åren 2020 och 2021 räknar Arbetsförmedlingen med att sysselsättningen 
sjunker mest i Stockholms län, följt av Uppsala län, Västmanlands län och Jämtlands län. 
Arbetslöshetsnivån under 2021 ser dock ut att bli högst i Södermanlands län och Gävle-
borgs län, Västmanlands län och Skåne län – samtliga med en nivå på elva procent eller 
något mer.

Risk för ökad långtidsarbetslöshet
Coronakrisen påskyndar strukturomvandlingen i näringslivet. Till stor del betyder det att 
redan välkända trender förstärks och förändringarna går fortare än förut. Det rör sig ex-
empelvis om ökad automatisering och digitalisering som ställer större krav än tidigare på 
arbetskraftens kunskaper och kompetens.

Exempel på sådana förändringar är mer e-handel (som reducerar behovet av butiksloka-
ler), fler digitala arbetsmöten (vilket betyder färre resor) och ökat distansarbete (som gör 
att kontoren kan krympas). Mycket av detta bidrar till att höja effektiviteten, eftersom re-
surser då kan användas bättre. I många fall gynnar det såväl företagen som deras kunder 
och personal.

Alla blir dock inte vinnare, särskilt när förändringarna kommer snabbt och utan till-
räckliga förberedelser. Sedan tidigare finns en strukturell arbetslöshet som består av per-
soner som har svårt att få jobb, även i tider av högkonjunktur. Det kan bero på bristfällig 
utbildning, dåliga kunskaper i svenska eller andra luckor i kompetensen.

Matchningen fungerar inte, brukar man säga som en förklaring till att arbetslösheten 
fastnar på hög nivå. Vad det betyder är att arbetsgivarna har krav som en del av de arbets-
lösa inte kompetensmässigt kan svara emot. Följden blir att finns bestående vakanser, 
samtidigt arbetssökande fortfarande går utan jobb.

Denna obalans på arbetsmarknaden ser nu ut att förvärras, till följd av coronakrisen. 

» Sedan tidigare 
finns en struktu-
rell arbetslöshet 
som består av 
personer som har 
svårt att få jobb, 
även i tider av 
högkonjunktur. «
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Arbetslöshet bland personer med grundskoleutbildning, 20–64 år
Procent av arbetskraften
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Det rör sig om strukturella problem som dröjer kvar långt efter att krisen i övrigt har pas-
serat. Följden riskerar att bli en högre nivå för långtidsarbetslösheten.

För närvarande är det cirka 175 000 personer som har varit inskrivna som arbetslösa 
under mer än ett år. Därtill kommer omkring 100 000 som varit utan jobb i mellan ett 
halvår och ett år. Enligt Arbetsförmedlingen riskerar långtidsarbetslösheten (mer än tolv 
månaders arbetslöshet) att överstiga 200 000 personer under 2021 - och nivån kan också 
hamna betydligt högre.

Nya vägar till jobb
Någon enkel lösning finns dock knappast. Det bästa skulle vara om så många som möjligt 
av de lågutbildade, som utgör en stor andel av de långtidsarbetslösa, kunde ges möjlighet 
att skaffa sig grundskole- och gymnasiekompetens. Det kunde i större utsträckning ske 
genom yrkesutbildningar med teoretiska inslag, däribland att skaffa sig nödvändig kun-
skap i svenska.

Men även om man skulle önska det, så kommer inte alla långtidsarbetslösa att nå så 
långt som till att bli anställningsbara på en allt mer krävande arbetsmarknad. Därför be-
hövs det också fler subventionerade anställningar och inrättande av sådana enkla jobb 
som marknaden numera inte tillhandahåller. Sådana arbeten leder till låga inkomster men 
ger ändå en möjlighet försörja sig på annat sätt än enbart genom bidrag.

Ingen av vägarna bör lämnas oprövad, när alternativet är att många fler istället fastnar  
i passiv långtidsarbetslöshet eller i ett mer diffust utanförskap som kan ge grund för kri-
minalitet. Följden av det senaste årets coronakris blir annars en varaktig belastning på 
 hela samhället.

Bredd: 1-5 spalter
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» Därför behövs 
det också fler 
subventionerade 
anställningar och 
inrättande av 
 sådana enkla jobb 
som marknaden 
numera inte till-
handahåller. «

Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.


