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Högkonjunktur i 
Sverige

och globalt



Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator 
för det privata näringslivet är starkare än normalt



Fortsatt expansiva anställningsplaner 
för länets privata arbetsgivare



Den starka efterfrågan ger:

men bristen på arbetskraft hämmar utvecklingen

22 000 nya jobb 2018 + 2019 

57 000 arbetslösa 2019



Sysselsättningens utveckling i Skåne
Sysselsatta* 16-64 år, prognos för 2018-2019

2018: + 12 800
2019: + 9 300

6 av 10 jobb till 
kvinnor 2019

7 av 10 jobb till 
utrikesfödda



Många nya jobb 
inom privat och offentlig tjänstesektor, 

bygg och industrin

men

brist på kvalificerad 
arbetskraft 



Arbetslösa 16-64 år i Skåne län
Inskrivna på Arbetsförmedlingen, prognos för kv4 2018 och kv4 2019

Antal inskrivna
arbetslösa Q4:

2017: 61 600
2018: 59 200
2019: 57 400



Inskrivna arbetslösa
61 000

27900 ♀/ 33 100 ♂

Högst förgymnasial 
utbildning

20 300
9 000 ♀/ 11 400  ♂

Gymnasial 
utbildning

23 600
10 500 ♀/ 13 000 ♂

Eftergymnasial 
utbildning

17 200
8 400 ♀/ 8 700 ♂

Kortare än nioårig
grundskola

9 800
4 700 ♀/ 5 100 ♂

Antalet inskrivna arbetslösa i Skåne län,
Genomsnitt maj 2017-april 2018.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik



Arbetslöshet 16-64 år fördelat på olika grupper
Genomsnitt av kv4 2017 och kv1 2018



Arbetslöshetens utveckling i Skåne
Arbetslösa med utsatt ställning: personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i ålder 55-64 år och utomeuropeiskt födda

Andel av inskrivna 
arbetslösa:
72 procent

28 procent



Stigande brist på arbetskraft
Gymnasieutbildning är arbetsgivarnas minimikrav

Allt fler arbetslösa har kort 
utbildning 

Var tredje arbetslös saknar gymnasieutbildning



Brist på arbetskraft, privata arbetsgivare



Bristens påverkan på rekryteringar

• 25% lyckades inte rekrytera (30%)
• 60% uppgav längre tid än normalt att rekrytera (40%)
• 25% sänkte kraven på utbildning (25%)
• 30% sänkte kraven på yrkeserfarenhet (30%)
• 10% rekryterade från utlandet (3%)
• 15% erbjöd högre löner (15%)

• Endast 6% (2%) sänkte kraven på social kompetens



Konsekvenser av bristen

• 70% uppger att befintlig personal fick arbeta mer (40%)
• 25% tackade nej till order 
• 20% uppger att produktionen/servicen minskade (5%)
• 25% uppger att planerad expansion sköts på framtiden (25/1%)
• 15% hyrde in från bemanningsföretag (10%) 

• Mindre än 1 procent hade tankar på att flytta produktion utomlands

• Var 5:e offentliga arbetsgivare uppger att KVALITÈN FÖRSÄMRADES





Andel anställda per kön i Skånes största yrken
Anställda 16-64 år, dagbefolkning, SSYK3, 2016

Andel 
kvinnor



Möjliga lösningar??



All information finns i 
arbetsmarknadsprognosen 

för Skåne län
www.arbetsformedlingen.se/prognoser

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser
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