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Sammanfattning 

Den globala tillväxten toppar i år 

Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. Samtidigt har stämningsläget i 
den globala ekonomin fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt fler tecken 
på att den globala tillväxten börjat bromsa in. Avmattningen är särskilt tydlig i euro-
området. Detta innebär att den globala tillväxten toppar i år. 

Att utsikterna för den kommande utvecklingen i världsekonomin försvagats något är 
tydligt. Sammantaget innebär detta att vi justerat ned vår prognos för den globala till-
växten något. Efter att ha ökat med 3,7 procent 2017 innebär detta att vi bedömer att 
den globala ekonomin växer med 3,7 procent även i år följt av 3,6 procent 2019 och 
3,4 procent 2020. 

Konjunkturen dämpas gradvis under prognosåren 

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter att vara hög. Under de senaste kvar-
talen har dock tillväxten börjat bromsa in. Resursutnyttjandet i ekonomin är dock i 
alla avseenden fortsatt mycket högt. Det innebär att ekonomin befinner sig på toppen 
av konjunkturen. 

Arbetsförmedlingens intervjuer med närmare 11 000 privata arbetsgivare hösten 
2018 visar fortsatt positiva förväntningar, men stämningsläget har dämpats något 
sedan vårens undersökning. Försvagningen avser framför allt byggbranschen men 
stämningsläget har även dämpats inom området privata tjänster. 

Under prognosåren kommer konjunkturläget gradvis att dämpas. Vi bedömer att 
ekonomin närmar sig ett mer normalt resursutnyttjande under 2020. Det betyder att 
tillväxttakten i ekonomin dämpas under prognosåren. Enligt vår bedömning stiger 
BNP med 2,2 procent i år efter att ha stigit med 2,1 procent under 2017. Nästa år 
beräknas tillväxten bli 1,8 procent följt av 1,7 procent 2020. 

111 000 fler sysselsatta under 2019 och 2020 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning pekar mot en fortsatt god efterfrågan på 
arbetskraft under prognosåren. Samtidigt kommer konjunkturen att dämpas gradvis, 
vilket bland annat innebär att takten i sysselsättningstillväxten avtar. Parallellt kom-
mer bristen på utbildad arbetskraft att fortsätta utgöra ett hinder för jobbtillväxten 
inom ett stort antal yrken. 

För helåret 2018 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år öka med 85 000 
personer eller 1,8 procent. Nästa år, 2019, väntas antalet sysselsatta stiga med 65 000 
personer. Under 2020 bedöms antalet att öka med 46 000 personer. Det ger en 
sysselsättningsgrad på 79,5 procent år 2020. 
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Sysselsättningsökningarna kommer även fortsättningsvis till största del att ske bland 
utrikes födda, till vilka omkring åtta av tio nya jobb väntas gå under 2019 och 2020. 
De regionala skillnaderna förblir samtidigt stora. Jobben blir fler i hela landet men 
det är i högre grad än tidigare i storstadslänen och i storstadsnära regioner som job-
ben växer fram. 

Fortsatt stora rekryteringsproblem i alla näringsgrenar 

Inom den privata tjänstesektorn är utsikterna fortsatt ljusa även om arbetsgivarnas 
optimism avseende efterfrågeutvecklingen har svalnat något sedan i våras. Bristen på 
kompetens är fortsatt hög och begränsar sysselsättningstillväxten i vissa delbran-
scher. Antalet sysselsatta bedöms fortsätta öka i förhållandevis god takt under 
prognosåren. Med 38 000 personer under 2019 och med 33 000 personer under 
2019. 

Den demografiska utvecklingen leder till fortsatt ökade behov av offentliga tjänster. 
Vår intervjuundersökning visar att fyra av tio arbetsgivare inom offentlig verksamhet 
planerar för fler anställda det närmaste året. Sysselsättningsökningarna under 2019 
och 2020 blir dock påtagligt lägre än under de närmast föregående åren. En bidra-
gande orsak bakom detta är den fortsatt mycket utbredda bristen på utbildad arbets-
kraft. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta ökar med 25 000 personer 
år 2019 och med 23 000 personer år 2020. 

Inom byggverksamhet har den tidigare så påtagliga optimismen nu falnat. Bakom 
nedgången ligger oron och nedkylningen på bostadsmarknaden. Behovet av bostäder, 
lokaler och anläggningar är emellertid alltjämt stort i de flesta kommuner. Samtidigt 
är bristen på utbildad arbetskraft utbredd inom byggverksamheten och fortsätter att 
utgöra ett stort problem för arbetsgivarna. Under 2019 väntas antalet sysselsatta 
inom byggverksamhet öka med 6 000 personer, för att året därefter istället minska 
med 5 000 personer. 

Inom industrin har den positiva sysselsättningsutveckling som inleddes 2017 mattats 
av under loppet av 2018. Parallellt har rekryteringsproblemen inom industrin stigit 
till de högsta nivåerna som uppmätts på tio år. Flera framåtblickande indikatorer 
talar för en förhållandevis positiv utveckling inom industrin under prognosåren, men 
samtidigt kommer den globala tillväxten att mattas av. Det innebär att efterfrågan 
bland svenska industriföretag kommer att dämpas något. I kombination med fort-
satta effektiviseringsåtgärder innebär det att antalet sysselsatta väntas minska under 
2019 och 2020, med 4 000 respektive 6 000 personer. 

Arbetslösheten stiger något under prognosåren 

Efter en fortsatt tydlig minskning av arbetslösheten under första och andra kvartalet 
2018 föll arbetslösheten bara marginellt det tredje kvartalet. Det förklaras i första 
hand av att arbetslösheten bland utrikes födda åter har börjat att stiga. Tredje kvarta-
let 2018 uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 15,2 procent, vilket är 0,4 
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procentenheter högre än för ett år sedan. Utvecklingen kan främst kopplas till att ny-
anlända kvinnor i allt högre utsträckning har börjat träda in i arbetskraften. Bland in-
rikes födda har arbetslösheten samtidigt fortsatt att falla mycket tydligt. Tredje kvar-
talet var nivån låga 3,5 procent. Det är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört 
med fjolåret. 

För helåret 2018 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten faller från 6,7 till 
6,4 procent. Under prognosåren, 2019-2020, förväntas dock arbetslösheten gradvis 
att åter börja stiga. Nästa år beräknas arbetslöshetsnivån till 6,5 procent för att sedan 
nå 6,7 procent år 2020. Det hänger samman med ett starkt arbetskraftstillskott i 
grupper som initialt står längre ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt försvagas jobbtill-
växten i takt med att konjunkturen dämpas. Därtill fortsätter bristen på utbildad 
arbetskraft vara ett hinder för jobbtillväxten inom många yrken. Totalt väntas 
358 000 personer vara arbetslösa under 2020. 

Fler inskrivna arbetslösa 2020 

I år minskar antalet inskrivna arbetslösa med 16 000 till 347 000 personer. Detta är i 
nivå med vad som bedömdes i föregående prognos. Nästa år, 2019, beräknas antalet 
inskrivna arbetslösa minska med ytterligare 12 000 personer, till 335 000. Antalet 
inskrivna beräknas vara i genomsnitt 345 000 år 2020, vilket är 10 000 fler än 2019.1 

Att antalet inskrivna arbetslösa stiger mot slutet av prognosperioden förklaras, som 
beskrivits ovan, dels av en avkylning av konjunkturen, dels av fortsatta strukturför-
ändringar på arbetsmarknaden. Därtill bedöms färre än vad som tidigare beräknats 
att övergå till arbete med stöd under 2019 och 2020. 

Utmaningarna på arbetsmarknaden 

Trots en uthålligt stark efterfrågan på arbetskraft är utmaningarna på arbetsmark-
naden fortsatt stora. Gapet mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de arbetssökan-
des meriter är stort. En stor del av de inskrivna arbetslösa har inte den kompetens 
som arbetsgivarna efterfrågar. Fortsatta strukturförändringar kommer förstärka 
denna obalans under prognosåren. På sikt ökar det risken för långtidsarbetslöshet. 

Kompetensbristen gör matchningen på arbetsmarknaden svår 

Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt hög såväl inom näringslivet som inom de 
offentliga verksamheterna och den gäller både gymnasiala och eftergymnasiala yrken. 
Antalet arbetslösa som har utbildningar riktade mot de största bristyrkesområdena 
minskar successivt. Detta innebär att förutsättningarna för matchningen på arbets-
marknaden kommer att vara fortsatt svåra under prognosåren. 

Inom flera bristyrken är det huvudsakliga problemet ett för lågt tillskott av nya utbil-
dade från utbildningssystemet, detta gäller såväl nationellt som regionalt. Det gäller 
bland annat läraryrken samt sjukvårds- och omsorgsyrken. 

                                                           
1 Samtliga beräkningar av inskrivna arbetslösa är baserade på tillgänglig information. 
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Att öka tillgången till utbildad arbetskraft med efterfrågade kompetenser är en ange-
lägen fråga på både kort och lång sikt. Den avgör inte bara möjligheten att förbättra 
förutsättningarna för matchningen på arbetsmarknaden utan påverkar även förut-
sättningarna för den ekonomiska tillväxten. För att mildra bristproblematiken är det 
avgörande att matcha arbetslösa till utbildning som leder till jobb. Här spelar både 
arbetsmarknadsutbildningen och det reguljära utbildningsväsendet en central roll. 

Fortsatt begränsad arbetsmarknad för personer med kort utbildning 

Utvecklingen är stark för många grupper på arbetsmarknaden. Bland inrikes födda är 
andelen sysselsatta mycket hög och arbetslösheten den lägsta på mycket lång tid. Det 
finns mycket som tyder på att de nyttjade arbetskraftsresurserna bland inrikes födda 
ligger nära det potentiella taket. De resurser som inte nyttjas finns därmed i huvud-
sak bland utrikes födda. Detta visar sig redan bland annat genom att en stor del av 
den ökade sysselsättningen består av utrikes födda och den andelen beräknas öka. 

De lediga arbetskraftsresurserna bland utrikes födda finns på alla utbildningsnivåer. 
Men på gymnasial och eftergymnasial nivå nyttjas arbetskraftsresurserna i betydligt 
högre grad än bland de som har högst förgymnasial utbildning. Bland personer med 
kort utbildning är arbetslösheten mycket hög samtidigt som många står helt utanför 
arbetsmarknaden. 

Den primära insatsen för att öka chansen att finna ett arbete för arbetslösa med kort 
utbildning är via utbildning(ar). Här finns en stor utmaning att vägleda arbetslösa till 
utbildningar som leder vidare till arbete. Arbetsförmedlingen har tillsammans med 
kommunerna en stor utmaning att öka övergången till reguljär utbildning bland de 
inskrivna arbetslösa. Det gäller inte minst för personer som är inom etablerings-
uppdraget, där många har en kort utbildning. 

Risk för fler långtidsarbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i minst 12 månader har tenderat 
att minska under hösten 2018. Utvecklingen förklaras av en fortsatt hög efterfrågan 
på arbetskraft och av riktade insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Den förändrade 
sammansättningen av arbetslösheten på senare år innebär dock en risk för att lång-
tidsarbetslösheten åter kommer stiga. Det finns dessutom mycket som talar för att 
strukturförändringarna på arbetsmarknaden blir större under 2019 och 2020, exem-
pelvis genom fortsatt digitalisering och automatisering. Det riskerar att ytterligare 
förstärka obalansen på arbetsmarknaden. 

För att långtidsarbetslösheten ska falla krävs en kombination av olika insatser. Det 
handlar både om utbildning men också om subventionerade anställningar. Arbetsför-
medlingen behöver också i högre grad samverka med andra aktörer, såväl olika typer 
av organisationer som offentliga och privata verksamheter. 
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Försörjningsbalans och nyckeltal 

 

  

Utfall
2017 2018 2019 2020

2,1 2,2 1,8 1,7

2,4 2,3 1,8 1,5

2,2 1,3 1,3 1,5

0,0 0,8 0,9 0,9

6,0 4,8 2,1 1,8

0,1 0,2 -0,1 -0,1

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

4,8 4,7 3,0 3,2

Utfall Utfall
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Befolkning (16-64 år)    6 178       6 232       6 273       6 315    70 54 41 42

Arbetskraft (16-64 år)    5 169       5 243       5 315       5 376    86 74 72 61

Sysselsatta (16-64 år)    4 822       4 907       4 972       5 018    94 85 65 46

Arbetslösa (16-64 år)       347    336 343 358 -9 -11 7 15

Arbetslöshet (16-64 år)        6,7    6,4 6,5 6,7 -0,3 -0,3 0,1 0,2

Relativa arbetskraftstal (16-64 år)      83,7    84,1 84,7 85,1 0,5 0,4 0,6 0,4

Sysselsättningsgrad (16-64 år)      78,1    78,7 79,3 79,5 0,7 0,6 0,6 0,2

Befolkningen (15-74 år)    7 403    7 461 7 498 7 532 80 58 37 34

Arbetskraft (15-74 år)    5 380    5 455 5 534 5 599 104 75 79 65

Sysselsatta (15-74 år)    5 022       5 114       5 182       5 232    112 92 68 50

Arbetslösa (15-74 år)       359    342 352 367 -8 -17 11 15

Arbetslöshet (15-74 år)        6,7    6,3 6,4 6,6 -0,3 -0,4 0,1 0,2

Relativa arbetskraftstal (15-74 år)      72,7         73,1         73,8         74,3    0,6 0,4 0,7 0,5

Sysselsättningsgrad (15-74 år)      67,8    68,5 69,1 69,5 0,8 0,7 0,6 0,4

Inskrivna arbetslösa (16-64 år)2       364    347 335 345 1 -17 -12 10

Prognos
Procentuell förändring

Prognos

Förändring, 
tusental/procentenheter

Prognos

Tusental/procent

1) Förändring i procent av BNP föregående år 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

BNP, kalenderkorrigerat

   - Hushållens konsumtion

   - Offentlig konsumtion

   - Fasta bruttoinvesteringar

2) Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

BNP, till marknadspris

Försörjningsbalans, prognos för 2018-2020

Nyckeltal, prognos för 2018-2020

   - Import

   - Lagerinvesteringar1

   - Export
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Internationell översikt 

Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. Samtidigt har stämningsläget 
i den globala ekonomin fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt fler 
tecken på att den globala tillväxten börjat bromsa in. Avmattningen är särskilt tyd-
lig i euroområdet. Detta innebär att den globala tillväxten toppar i år. Efterfrågan 
på arbetskraft fortsätter samtidigt att vara stark och arbetslösheten faller i de flesta 
regioner. Inbromsningen i världsekonomin kommer att dämpa utvecklingen av den 
ekonomiska aktiviteten både i Sverige och i våra nordiska grannländer. 

Den globala tillväxten toppar i år 

Aktiviteten i den globala ekonomin fortsätter att vara hög och det internationella 
konjunkturläget har fortsatt att förstärkas. Detta medförde att den globala ekonomin 
ifjol växte med den högsta takten sedan 2011. Efter att den globala tillväxten var tyd-
ligt synkroniserad såväl geografiskt som sektormässigt under slutet på 2017 och 
under inledningen på 2018 syns nu dock allt fler tecken på en något svagare utveck-
ling i flera regioner. 

Under 2018 har även såväl tillväxttakten för världshandeln som för den globala indu-
striproduktionen dämpats något och flera framåtblickande internationella enkätbase-
rade förtroendeindikatorer har fallit tillbaka. Även om indikatorerna fortfarande 
pekar på en relativt god utveckling för världsekonomin signalerar de att en svagare 
ökning av tillväxttakten är att vänta framöver. 

 

En av flera pusselbitar i utvecklingen är den allt mer utvidgade handelskonflikten 
mellan USA och Kina. Tecknen på att detta redan har påverkat utvecklingen i världs-
ekonomin är dock ännu så länge få. Även Storbritanniens kommande utträde ur EU 
samt den i övrigt ökade politiska oron i världen bidrar till att dämpa optimismen. 
Successivt kommer också mer traditionella konjunkturmönster med lägre tillväxt i en 
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mer mogen fas av konjunkturcykeln innebära en svagare ökning av BNP. Parallellt får 
även den globala tillväxten allt mindre draghjälp från penningpolitiken – en utveck-
ling som redan är relativt långt gången i USA. Samtidigt fortsätter aktiviteten i den 
globala ekonomin att vara hög och efterfrågan på arbetskraft är fortsatt god i de flesta 
regioner vilket inneburit ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Inom OECD 
har arbetslösheten sjunkit till 5,2 procent i oktober – den lägsta nivå som uppmätts.2 
Detta ger ändå stöd till en fortsatt relativt god tillväxt i den globala ekonomin. 

Att utsikterna för den kommande utvecklingen i världsekonomin försvagats något är 
således tydligt. Sammantaget innebär detta att vi justerat ned vår prognos för den 
globala tillväxten något jämfört med vår föregående bedömning. Efter att ha ökat 
med 3,7 procent 2017 innebär detta att vi bedömer att den globala ekonomin växer 
med 3,7 procent även i år följt av 3,6 procent 2019 och 3,4 procent 2020. 

Fortsatt starkt stämningsläge i USA 

Stämningsläget i den amerikanska ekonomin fortsätter att vara starkt. Optimismen 
är utbredd och avser såväl industrin som tjänsteföretagen. Detta gäller även de 
mindre företagen. Bland hushållen har tillförsikten förstärkts ytterligare i år och fort-
sätter att vara den tydligaste sedan millennieskiftet. Basen för tillväxten i den ameri-
kanska ekonomin är bred och utvecklingen får skjuts av en fortsatt expansiv finans-
politik. Såväl sänkta skatter som ökade investeringar fortsätter att driva på ekonomin 
både i år och under 2019. 

 

Mot slutet av vår prognosperiod klingar dock effekterna av dessa stimulanser av och 
tillväxten bromsar in mer tydligt. Även den allt stramare arbetsmarknaden och en allt 
mindre expansiv penningpolitik bidrar till denna utveckling. Vi räknar med att den 
amerikanska ekonomin växer med 2,9 procent i år. Detta efter att BNP ökade med 2,2 

                                                           
2 Alla jämförelser av arbetslöshet och sysselsättning avser säsongrensade värden. 
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procent under 2017. Nästa år växer ekonomin med 2,5 procent följt av 1,7 procent 
2020. 

Het amerikansk arbetsmarknad 

Den höga aktiviteten i den amerikanska ekonomin har även medfört en fortsatt stark 
efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten är nu den lägsta sedan slutet på 1960-talet 
och noterades till mycket låga 3,7 procent i oktober – en nivå påtagligt under den 
jämviktsnivå som beräknas av OECD. Bland personer äldre än 25 år är arbetslösheten 
mycket låga 3,1 procent. Att också samtliga bredare mått på arbetslösheten, vilka 
även inkluderar personer med en lösare anknytning till arbetsmarknaden, har fort-
satt att falla understryker bilden av en stark arbetsmarknad. 

Tillväxten av nya jobb i den amerikanska ekonomin fortsätter också att vara god och 
sysselsättningen stiger bland både privata och offentliga arbetsgivare. Detta har inne-
burit att sysselsättningsgraden för personer i de mest yrkesaktiva åldersgrupperna 
fortsatt att stiga och nu är mycket nära 80 procent, vilket endast är något under de 
nivåer som noterades åren innan finanskrisen 2008-2009. 

Sammantaget har detta inneburit att den amerikanska arbetsmarknaden blivit allt 
mer stram. Att de lediga resurserna på arbetsmarknaden fortsatt att krympa av-
speglas även i att det fortsätter att råda brist på arbetskraft inom ett brett fält av 
yrken i stora delar av landet. Den starka arbetsmarknaden är dessutom en av förkla-
ringarna bakom den tydliga optimismen bland de amerikanska hushållen. Samtidigt 
fortsätter både tillverkande företag och tjänsteföretag att planera för fler anställda. 
Detta talar för en något ökad sysselsättningsgrad. Däremot bedöms utrymmet för en 
ytterligare minskad arbetslöshet vara litet. I takt med att den amerikanska konjunk-
turen kyls av mer tydligt mot slutet av vår prognosperiod bedöms sedan arbetslös-
heten börja stiga. 
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Besvikelser i euroområdet 

Efter ett starkt fjolår har tillväxten i euroområdet saktat in tydligt under 2018. Årets 
tredje kvartal innebar ett särskilt tydligt bakslag och kvartalstillväxten blev den lägsta 
på fyra år, vilket dock delvis förklaras av tillfälliga faktorer. Tillväxten i den italienska 
ekonomin har växlat ned successivt i år medan den tyska ekonomin krympte under 
årets tredje kvartal jämfört med kvartalet innan. Jämfört med fjolåret har tillväxten 
även tappat tempo i Frankrike. Bland områdets större ekonomier är det endast Spa-
nien som fortsätter att uppvisa en jämn och god tillväxttakt. Parallellt har även stäm-
ningsläget i euroområdet gradvis fallit tillbaka något från fjolårets mycket höga 
nivåer. Detta gäller såväl för området som helhet som för de större ekonomierna. 
Generellt fortsätter dock indikatorerna att peka mot en relativt god ekonomisk aktivi-
tet även framgent. 

Vår bedömning är att tillväxten i euroområdet kommer att återfå viss styrka under de 
närmaste kvartalen. För detta talar att såväl företag som hushåll fortsätter att vara 
mer optimistiska än normalt. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden är också 
en viktig komponent. Under återstoden av prognosperioden dämpas sedan tillväxt-
takten gradvis. Efter att BNP ökade med för euroområdet mycket starka 2,4 procent 
under 2017 väntar vi oss att tillväxten i området uppgår till 1,8 procent i år följt av 1,6 
procent 2019 och 1,4 procent 2020. 

Fortsatt stark arbetsmarknad i euroområdet 

Trots inbromsningen av tillväxten i euroområdet har arbetsmarknaden fortsatt att 
förstärkas. Sysselsättningsgraden har ökat stadigt under flera års tid och bara under 
det senaste året har antalet sysselsatta ökat med närmare 2 miljoner personer. Jobb-
tillväxten fortsätter att gynna såväl män som kvinnor i likvärdig grad, även om män-
nen alltjämt har 10 procentenheter högre sysselsättningsgrad än kvinnorna inom om-
rådet. 
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Den starka efterfrågan på arbetskraft har även inneburit att arbetslösheten fortsatt 
att falla för att i oktober noteras till 8,1 procent, den lägsta nivån sedan 2008 och 
något under OECD:s bedömning av jämviktsarbetslösheten för området. Återhämt-
ningen har varit mycket tydlig och sedan arbetslösheten började falla under 2013 har 
den minskat med 4 procentenheter eller med mer än 6 miljoner personer. Bara under 
det senaste året har arbetslösheten minskat med närmare 1 procentenhet eller 1,3 
miljoner personer. Även under 2018 har arbetslösheten fallit i likvärdig takt för både 
män och kvinnor. Detta innebär samtidigt att kvinnornas arbetslöshet alltjämt är när-
mare en procentenhet högre än männens. Under hösten har dock den tidigare tydliga 
nedgången av ungdomsarbetslösheten bromsat in och i oktober i år uppgick arbets-
lösheten för åldersgruppen yngre än 25 år till 17,3 procent. Detta efter att som mest 
ha noterats till närmare 25 procent under 2013. Trots en fortsatt stadig förbättring av 
arbetsmarknadsläget i euroområdet fortsätter således arbetslösheten att vara hög. 
Detta gäller inte minst ungdomsarbetslösheten. 

Företagens anställningsplaner är samtidigt fortsatt expansiva – även om de fallit till-
baka något i år. Andelen arbetsgivare som beskriver att brist på arbetskraft begränsar 
deras verksamheter fortsätter även att ligga på de högsta nivåer som noterats. Trots 
den successiva inbromsningen av tillväxten i euroområdet väntar vi oss därför en 
fortsatt förstärkning på arbetsmarknaden. Den för området redan historiskt höga 
sysselsättningsgraden väntas således stiga ytterligare samtidigt som arbetslösheten 
fortsätter att minska ytterligare något. Efter att i fjol ha noterats till 9,1 procent räk-
nar vi med att arbetslösheten minskar till 8,2 procent i år. Nästa år minskar arbets-
lösheten till 7,8 procent för att sedan åter börja stiga mot slutet av vår prognosperiod. 
2020 räknar vi därför med en oförändrad arbetslöshet jämfört med året innan. 

Arbetslösheten fortsätter falla i flertalet euroländer 

Arbetslösheten har fortsatt att falla i flertalet länder inom euroområdet. Samtidigt 
kvarstår de tidigare mycket stora skillnaderna mellan regionens medlemmar. Bland 
området större ekonomier är nedgången just nu tydligast i Spanien och Italien medan 
förändringarna i Tyskland och Frankrike för närvarande är små. Detta innebär att 
den tyska arbetslösheten fortsätter att noteras på den rekordlåga nivån 3,3 procent 
även i oktober i år. Trots den fortsatta förbättringen i Spanien uppgick samtidigt den 
spanska arbetslösheten till 14,8 procent – näst högst i euroområdet. Allra högst 
arbetslöshet i området återfinns fortsatt i Grekland där nivån ligger strax under 20 
procent. Inom EU fortsätter Tjeckien att uppvisa lägst arbetslöshet, mycket låga 2,2 
procent i oktober i år. 

Stora utmaningar i euroområdet trots stark arbetsmarknad 

Trots den starka efterfrågan på arbetskraft i euroområdet fortsätter arbetsmarknaden 
i området att innehålla stora utmaningar. Bland annat fortsätter andelen långtidsar-
betslösa (arbetslösa mer än ett år) av samtliga arbetslösa att vara mycket hög. Under 
mycket lång tid har omkring varannan arbetslös i euroområdet varit utan arbete mer 
än ett år – att jämföra med knappt var femte i Sverige. Detta är samtidigt en faktor 
bakom att jämviktsarbetslösheten i området fortsätter att vara hög. 
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Därtill kommer att en fortsatt mycket stor grupp unga inom euroområdet befinner sig 
utanför arbetsmarknaden. Det kompletterande måttet NEET3 visar att 11,2 procent av 
samtliga ungdomar i åldersgruppen 15-24 år i regionen varken arbetade eller stude-
rade år 2017 – att jämföra med 6,2 procent i Sverige. Sammantaget håller den mycket 
stora andelen långtidsarbetslösa samt den stora andelen unga utanför arbetsmark-
naden tillbaka såväl utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten som tillväxten av 
nya jobb och nedgången av arbetslösheten framöver. 

Inbromsning på den brittiska arbetsmarknaden 

Efter en svag inledning på året har den brittiska ekonomin återfått viss styrka under 
de två senaste kvartalen. Samtidigt har stämningsläget i ekonomin dämpats något 
sedan ifjol. Tidpunkten för när Storbritannien skall lämna EU närmar sig snabbt och 
det formella utträdesdatumet är den 29 mars 2019. Detaljerna om hur de framtida 
relationerna mellan Storbritannien och EU skall se ut är dock fortfarande inte klara. 
Detta har redan påverkat investeringsviljan i den brittiska ekonomin och allt talar för 
att ekonomin kommer att fortsätta påverkas negativt av Brexit under vår prognospe-
riod. Trots den något ökade tillväxten under de senaste kvartalen är således utsik-
terna för tillväxten i den brittiska ekonomin framöver begränsade och jämfört med 
2017 bedöms BNP öka i svagare takt under hela vår prognosperiod. 

I år har även den tidigare så starka utvecklingen på den brittiska arbetsmarknaden 
bromsat in. Arbetslösheten faller inte längre men noteras fortfarande på låga nivåer – 
4,0 procent i augusti. Detta är en dryg procentenhet under OECD:s bedömning av 
jämviktsarbetslösheten. Parallellt har även tillväxten av nya jobb dämpats tydligt och 
under innevarande år har sysselsättningsgraden varit oförändrad. Den kommande 
svagare ökningen av tillväxten i den brittiska ekonomin innebär att arbetsmarknaden 
fortsätter att kylas av. Vi räknar därför med att arbetslösheten börjar stiga något 
redan under nästa år. 

Fortsatt god arbetsmarknad i våra grannländer 

Tillväxten bromsar in bland våra grannar 

Under de senaste kvartalen har den ekonomiska aktiviteten bromsat in något i både 
Finland och Norge. Den danska statistiken fortsätter samtidigt att vara tydligt påver-
kad av tillfälliga faktorer och är därmed svårtolkad. Stämningsläget hos både danska 
företag och hushåll är dock alltjämt gott, även om företagen inte är lika optimistiska 
som under början på året. Detta talar ändå för en relativt god utveckling av den 
danska ekonomin framöver. Även i Finland har förväntningarna dämpats – dock från 
mycket höga nivåer. Detta gäller såväl företag som hushåll. I Norge fortsätter både 
företag och hushåll att se ljust på framtiden. Sammantaget innebär detta att utsik-
terna för våra nordiska grannar är relativt goda, även om den succesivt lägre öknings-
takten i den globala ekonomin även kommer att färga utvecklingen hos våra grann-
länder. 

                                                           
3 NEET: Not in Education, Employment or Training. Måttet redovisas som andel av befolkningen. 
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Fortsatt jobbtillväxt hos alla nordiska grannar 

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara god hos våra nordiska grannar. På den 
danska arbetsmarknaden fortsätter jobben att växa i mycket god takt. På senare tid 
har detta även resulterat i en ökad sysselsättningsgrad. Också arbetslösheten rör sig 
åt rätt håll och noterades i oktober till 4,8 procent – den lägsta nivån på nära 10 år. 
Detta är även en nivå klart under OECD:s skattning av jämviktsarbetslösheten. Den 
danska ungdomsarbetslösheten uppgick samtidigt till 9,0 procent vilket innebär att 
den ligger lägre än i fjol men att det tidigare fallet har bromsat in. Samtidigt fortsätter 
antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än ett år) att minska. Av samtliga arbets-
lösa har drygt var femte arbetssökande varit utan arbete under en längre period – att 
jämföra med knappt var femte i Sverige. 

Även den norska arbetsmarknaden fortsätter att visa styrka. Tillväxten av nya jobb 
tilltog i början av året och sedan dess ökar antalet sysselsatta i mycket god takt. Efter 
att tidigare ha fallit i princip obrutet sedan finanskrisen stiger sedan slutet på förra 
året även sysselsättningsgraden. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att endast för-
ändras marginellt. I september uppgick arbetslösheten till 4,0 procent vilket sam-
tidigt är omkring en halv procentenhet över OECD:s beräkning av jämviktsarbetslös-
heten. Under de senaste månaderna har även ungdomsarbetslösheten varit relativt 
stabil och i september noterades den till 10,1 procent. Även om antalet långtidsar-
betslösa minskat något utgör de fortfarande omkring en tredjedel av samtliga arbets-
lösa. 

Också den finska arbetsmarknaden fortsätter att vara stark. Både antalet sysselsatta 
och sysselsättningsgraden stiger för närvarande i god fart. Samtidigt fortsätter 
arbetslösheten att falla för att i oktober uppgå till 7,2 procent vilket precis som i Dan-
mark är den lägsta nivån på närmare 10 år. Detta är även en arbetslöshet en knapp 
procentenhet under OECD:s skattning av jämviktsarbetslösheten. Däremot har ung-
domsarbetslösheten slutat att minska och fortsätter därmed att vara hög. I oktober 
uppgick arbetslösheten för dem till 17,8 procent. Samtidigt fortsätter både antalet och 
andelen långtidsarbetslösa att minska. Av samtliga arbetslösa är var femte person 
långtidsarbetslös – en nivå i linje med både Danmark och Sverige. 
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Svensk ekonomi 

Aktiviteten i den svenska ekonomin är just nu mycket hög. Kapacitetsutnyttjandet 
är rekordhögt och arbetsgivarna är fortsatt optimistiska – även om förväntning-
arna dämpats ytterligare något sedan vårens undersökning. Det höga resursutnytt-
jandet gör samtidigt att företagen planerar för fler anställda. Ekonomin befinner 
sig på toppen av konjunkturen och framöver kommer tillväxttakten fortsätta att 
dämpas gradvis. Vi räknar med att BNP stiger med 2,2 procent i år efter att ha sti-
git med 2,1 procent under 2017. Nästa år beräknas tillväxten bli 1,8 procent följt av 
1,7 procent 2020. 

Tillväxten bromsar in men fortsatt högkonjunktur 

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter att vara hög. Under de senaste kvarta-
len har dock tillväxten börjat bromsa in. Därtill kommer att SCB även reviderat ned 
tidigare tillväxtsiffror. Även om beskrivningen av BNP-tillväxten har ändrats så 
påverkar detta inte bilden av konjunkturen. Resursutnyttjandet i ekonomin är i alla 
avseenden fortsatt mycket högt. Detta framgår tydligt i Arbetsförmedlingens inter-
vjuer med närmare 11 000 privata arbetsgivare i alla branscher i hela landet hösten 
2018. Den fortsatt höga aktiviteten i den svenska ekonomin innebär sammantaget att 
högkonjunkturen fortsatt att förstärkas. 

 

Under årets tredje kvartal sjönk BNP med 0,2 procent jämfört med föregående kvar-
tal. Det var det första kvartalet med krympande BNP sedan andra kvartalet 2013. 
Minskningen förklarades av en sjunkande konsumtion bland hushållen samt av 
minskade lagerinvesteringar. Efter ett starkt fjolår och en stark inledning av året 
innebär detta att tillväxten i ekonomin dämpats två kvartal i rad. Jämfört med tredje 
kvartalet i fjol steg BNP med 1,6 procent (kalenderkorrigerat) under det tredje kvarta-
let i år. Parallellt fortsätter befolkningen att växa i god takt vilket gör att BNP per 
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capita samtidigt växte med svaga 0,4 procent. Detta är en något svagare tillväxttakt 
än genomsnittet för de senaste tio åren. 

Den svaga utvecklingen för hushållens konsumtion förklaras främst av en mycket 
tydlig minskning av konsumtionen av transporter. Bakom detta ligger förändrade 
skatteregler för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar vilka trädde i kraft vid 
halvårsskiftet. Dessa regler drev upp bilförsäljningen under årets andra kvartal men 
innebar samtidigt att försäljningen minskade kraftigt under det tredje kvartalet. 
Detta höll tillbaka BNP-tillväxten påtagligt under det senaste kvartalet. Även lagerin-
vesteringarna gav ett negativt bidrag till tillväxten. 

Vi bedömer dock att den negativa utvecklingen för såväl hushållens konsumtion som 
lagerinvesteringarna var tillfällig. Samtidigt ökade de fasta bruttoinvesteringarna och 
de gav därmed ett positivt bidrag till tillväxten. Även handeln med utlandet gav ett 
positivt bidrag genom att exporten steg samtidigt som importen minskade. Den 
offentliga konsumtionen var samtidigt oförändrad och påverkade inte tillväxten 
under det tredje kvartalet. 

Omfattande nedrevideringar av tillväxten 

I samband med publiceringen av nationalräkenskaperna för årets andra kvartal revi-
derade SCB tidigare publicerade utfall för BNP-tillväxten kraftigt. Denna typ av revi-
deringar är dock normala. Dessa sker när mer underlag blir tillgängliga och det är 
inte ovanligt med relativt omfattande justeringar. För helåret 2016 reviderades till-
växten ned 0,5 procentenheter till 2,7 procent. För 2017 justerades tillväxten till 2,1 
procent, en minskning med 0,2 procentenheter. Under året har SCB även reviderat 
utfallet för årets två första kvartal. Sammantaget innebär detta relativt omfattande 
nedrevideringar av tillväxten. Detta innebär dock inte att bilden av konjunkturen 
ändras. Resursutnyttjandet i den svenska ekonomin fortsätter att vara mycket högt 
och beskrivningen av en ekonomi i högkonjunktur består. 

Starkt stämningsläge men fortsatt försvagning 

Stämningsläget bland företagen fortsätter att vara gott och efterfrågan på varor och 
tjänster utvecklades väl under det senaste halvåret. Detta gäller samtliga delar av 
näringslivet. Samtidigt dämpades aktiviteten bland företagen något jämfört slutet på 
förra året och inledningen på detta år. Inbromsningen var tydligast bland byggarbets-
givarna. Detta framgår av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator – som beskriver näringslivets bedömningar 
om efterfrågan på varor och tjänster inför kommande sex månader – visar att för-
väntningarna är fortsatt positiva. Stämningsläget har dock dämpats ytterligare något 
sedan vårens undersökning. Försvagningen avser framför allt byggbranschen där för-
väntningarna nu är i linje med det historiska genomsnittet men stämningsläget har 
även dämpats inom området privata tjänster. Inom industrin ligger förväntningarna 
kvar på samma nivå som i våras. Läs mer om utvecklingen inom olika branscher i 
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avsnittet Näringsgrenar. Denna bild är i linje med andra framåtblickande enkätbase-
rade indikatorer såsom Konjunkturinstitutets konfidensindikator för näringslivet 
samt inköpschefsindex för såväl industrin som för tjänstesektorn. 

 

Näringslivets förväntningar fortsätter att dämpas något även på sex till tolv månaders 
sikt. I detta längre tidsperspektiv ligger bedömningarna om efterfrågan sammantaget 
strax under det historiska genomsnittet för företagen. Dämpningen avser samtliga 
delar av näringslivet och i detta tidsperspektiv är det endast tjänsteföretagen som 
fortsätter att räkna med en efterfrågan som är starkare än normalt. 

Fortsatt positiva anställningsplaner i näringslivet 

Arbetsförmedlingens intervjuer visar samtidigt tydligt att de privata arbetsgivarna 
fortsätter att planera för fler medarbetare. Även om anställningsplanerna dämpats 
något i höstens undersökning ligger de fortsatt på de högsta nivåer vi uppmätt för 
näringslivet. Vår undersökning visar även att de offentliga arbetsgivarna planerar för 
fler anställda under nästa år. Därtill kommer att också antalet nyanmälda lediga plat-
ser till Arbetsförmedlingen fortsätter att ligga på höga nivåer samt att såväl Konjunk-
turinstitutets barometerundersökning som inköpschefsindex visar på fortsatt högt 
ställda förväntningar avseende kommande anställningar. 

Samtidigt visar vår undersökning också att både företag och offentliga arbetsgivare 
planerar att minska sitt beroende av inhyrd personal något. Sammantaget pekar såle-
des såväl Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som andra källor på en fortsatt 
stark efterfrågan på arbetskraft men en avtagande tillväxttakt i ekonomin. 
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Rekordhögt kapacitetsutnyttjande i näringslivet 

Att aktiviteten i näringslivet sammantaget fortsätter att vara hög har även inneburit 
att en stor andel arbetsgivare endast kan öka sin verksamhet i begränsad omfattning 
med befintlig personalstyrka. Arbetsförmedlingens undersökning visar att hälften av 
arbetsgivarna kan utöka produktionen med som högst 5 procent innan nyrekryte-
ringar. Detta är den högsta andel arbetsgivare som noterats i våra undersökningar 
och innebär att kapacitetsutnyttjandet med avseende på tillgänglig personal i 
näringslivet fortsätter att vara mycket högt – trots att efterfrågan på varor och tjäns-
ter dämpades något under det senaste halvåret, dock från en hög nivå. Det fortsatt 
höga utnyttjandet av den befintliga personalen är även i samklang med andra indika-
torer för kapacitetsutnyttjandet i ekonomin, inklusive Riksbankens bredare indikator 
för resursutnyttjandet. 

Helt i linje med tidigare har bygg- och transportföretagen samt de privata arbetsgi-
varna inom områdena vård och omsorg respektive utbildning svårast att öka sin pro-
duktion mer än i begränsad omfattning med befintlig personalstyrka. Även verkstads-
företagen rapporter ett högt kapacitetsutnyttjande. Byggbranschen fortsätter även att 
vara den näringsgren där störst andel arbetsgivare inte kan expandera alls utan ytter-
ligare rekryteringar, men även bland de privata arbetsgivarna inom områdena vård 
och omsorg respektive utbildning befinner sig många företag i samma situation. 
Intervjuerna visar även denna gång att inslaget av lediga personalresurser är större 
hos företag inom området personliga och kulturella tjänster samt inom handeln. 
Också inom hotell och restaurang är den lediga kapaciteten något högre än inom 
övriga näringslivet. Sammantaget innebär detta också att inslaget av ledig kapacitet 
fortsätter att vara betydligt större bland tjänsteproducerande än bland varuproduce-
rande företag. 
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Även om kapacitetsutnyttjandet sammantaget ökat något jämfört med närmast före-
gående undersökningar så skiljer sig utvecklingen åt mellan olika näringsgrenar. 
Jämfört med vårens undersökning har den lediga kapaciteten med befintlig personal-
styrka minskat inom hotell och restaurang samt inom byggbranschen och handeln. 
Inom övriga branscher är förändringarna relativt små. Detta innebär samtidigt att 
hotell och restaurang, handeln samt transportbranschen är de områden där kapaci-
tetsutnyttjandet just nu allra tydligast överstiger de historiska genomsnitten för 
respektive bransch. 

På toppen av konjunkturen och en gradvis dämpad tillväxttakt 

Även om Arbetsförmedlingens intervjuer visar att efterfrågan på varor och tjänster nu 
dämpas något är den lediga kapaciteten bland företagen rekordliten och anställnings-
planerna fortsatt tydligt positiva. Detta innebär även att ekonomin befinner sig på 
toppen av konjunkturen. Den nu rådande högkonjunkturen väntas samtidigt bestå 
även under nästa år. Konjunkturläget dämpas dock gradvis under 2019 och vi bedö-
mer att ekonomin närmar sig ett mer normalt resursutnyttjande under 2020. 

Samtidigt som högkonjunkturen fortsätter att mogna ytterligare bedömer vi även att 
tillväxttakten ekonomin fortsätter att dämpas. Såväl Arbetsförmedlingens efterfråge-
indikator som andra framåtblickande undersökningar indikerar en svagare tillväxt 
under kommande kvartal. Drivkraften bakom detta är framför allt en svagare global 
tillväxt, men tillväxten i ekonomin kommer även att hållas tillbaka av den fortsatt 
utbredda bristen på utbildad arbetskraft samt av att det rekordhöga kapacitetsutnytt-
jandet bland företagen gör det allt svårare för dem att öka sin produktion. 

Efter det svaga tredje kvartalet räknar vi samtidigt med att tillväxten kortsiktigt får 
ny kraft under årets sista kvartal. Denna rekyl förklaras av att det i huvudsak var till-
fälliga faktorer som låg bakom utvecklingen under det tredje kvartalet. Även Arbets-
förmedlingens undersökning visar att förutsättningarna sammantaget är goda för en 



Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 Svensk ekonomi 
 
 
 
 
 

21 

fortsatt god utveckling av såväl tillväxten i ekonomin som av sysselsättningen – även 
om både tillväxten i ekonomin och av nya jobb kommer att dämpas successivt under 
vår prognosperiod. Enligt vår bedömning stiger BNP med 2,2 procent i år efter att ha 
stigit med 2,1 procent under 2017. Nästa år beräknas tillväxten bli 1,8 procent följt av 
1,7 procent 2020. Under prognosperioden dämpas därmed tillväxten successivt från 
en hög nivå. 

Hushållen allt mindre optimistiska 

Under hösten så har stämningsläget bland hushållen dämpats succesivt och deras 
förväntningar är för närvarande de lägsta på drygt två år. Detta har inneburit att 
deras samlade syn på ekonomin även understiger det historiska genomsnittet. Under 
de senaste månaderna har såväl synen på den egna ekonomin som på den svenska 
ekonomin försvagats – trots en fortsatt stark arbetsmarknad och en alltjämt hög akti-
vitet i ekonomin. Allra tydligast dämpning noteras för synen på den egna ekonomin. 
Denna utveckling förklaras sannolikt av flera saker. Under hösten har utvecklingen 
på de finansiella marknaderna varit turbulent. Detta gäller inte minst Stockholms-
börsen. Därtill kommer det fortsatt oklara parlamentariska läget, det tidigare fallet 
för bostadspriserna samt de fortsatta diskussionerna om bostadsmarknaden och om 
hushållens skuldsättning. Sannolikt har alla dessa faktorer bidragit till dämpningen 
av stämningsläget bland hushållen – både avseende den egna ekonomin och den 
svenska ekonomin. 

Samtidigt fortsätter hushållen att bedöma risken för egen arbetslöshet som historiskt 
låg. Hushållen förväntar sig även att arbetslösheten skall minska något under det 
närmaste året. Trots detta fortsätter hushållen att rusta för framtiden genom att vara 
sparsamma. Den samlade bilden blir ändå att hushållen kommer att hålla något hår-
dare i plånböckerna framöver. Samtidigt sänker det svaga utfallet under årets tredje 
kvartal tillväxten av konsumtionen kraftigt i år jämfört med i fjol. Vi räknar därför 
med att hushållens konsumtion stiger med 1,3 procent i år jämfört med 2,2 procent 
2017. Under 2019 och 2020 stiger sedan hushållens konsumtion med 1,3 respektive 
1,5 procent. 

Fortsatt fallande bostadsinvesteringar 

Efter ett svagt andra kvartal steg åter investeringarna under årets tredje kvartal till en 
takt något över utvecklingen under de tio senaste åren. Under innevarande år har 
dock investeringarna ändrat karaktär. Det tidigare kraftiga bidraget från investe-
ringar i bostäder har vänts till en minskning. Därtill kommer att också maskininve-
steringarna fortsatt att utvecklas svagt. Under det tredje kvartalet var det därmed 
endast investeringar i immateriella tillgångar som tydligt bar upp de totala investe-
ringarna. Sammantaget innebar detta ändå att såväl näringslivets som offentliga 
myndigheters investeringar steg under det tredje kvartalet i år. Därmed gav investe-
ringarna även ett visst bidrag till den samlade BNP-tillväxten under kvartalet. 

Vi räknar med att tillväxten av investeringarna kommer att fortsätta bromsa in under 
vår prognosperiod. Det tydligaste sänket blir fortsatt minskade bostadsinvesteringar. 
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Samtidigt kommer avmattningen i världsekonomin att hålla tillbaka industrins inve-
steringsvilja. Däremot fortsätter den demografiska utvecklingen att öka behoven av 
investeringar inom de offentliga huvudmännens verksamheter. Sammantaget inne-
bär detta ändå att investeringstillväxten framöver blir väsentligt lägre. Efter att ökat 
med mycket starka 6,0 procent under 2017 räknar vi med att investeringarna stiger 
med 4,8 procent i år. Under 2019 och 2020 växlar sedan tillväxten ned till 2,1 respek-
tive 1,8 procent. 

Återhämtning av den offentliga konsumtionen framöver 

Den offentliga konsumtionen har fortsatt att utvecklas svagt och under det tredje 
kvartalet stod de offentliga myndigheternas konsumtion stilla jämfört med kvartalet 
innan. Under det gångna kvartalet minskade såväl kommunerna som landstingen sin 
konsumtion. Detta efter att ha ökat densamma under kvartalen närmast innan. Sam-
tidigt steg de statliga myndigheternas utgifter efter att ha utvecklats svagt ända sedan 
migrationens tidigare mycket tydliga påverkan på statens konsumtion klingat av. 

Vi räknar med att den offentliga konsumtionen återhämtar sig något under kom-
mande kvartal för att sedan utvecklas i jämn takt under återstoden av prognospe-
rioden. Denna återhämtning drivas av utvecklingen av demografin. Sammantaget 
innebär detta ändå att de offentliga myndigheternas konsumtion utvecklas något sva-
gare än vad den gjort under de senaste tio åren. Enligt vår bedömning stiger de 
offentliga myndigheternas konsumtion med 0,8 procent i år följt av 0,9 procent både 
2019 och 2020. 

Ökad draghjälp till tillväxten från utrikeshandeln 

Trots hög aktivitet i den globala ekonomin höll utrikeshandeln tillbaka utvecklingen i 
den svenska ekonomin under det första halvåret i år. Detta förklaras av en oväntat 
svag utveckling för exporten. Under det tredje kvartalet vändes dock utrikeshandelns 
bidrag till att bli positivt. Bakom denna utveckling låg en viss ökning av exporten 
samtidigt som importen föll tillbaka. Trots återhämtningen av exporten var utveckl-
ingen fortsatt svagare än genomsnittet för de senaste tio åren. Hela ökningen av 
exporten förklaras av en ökad tjänsteexport medan varuexporten föll jämfört med 
föregående kvartal. Samtidigt vände importen ner vilket innebar ett lyft för BNP-till-
växten. Utvecklingen under det tredje kvartalet förklaras av en fallande varuimport 
medan tjänsteimporten gick i motsatt riktning. 

Även om den globala tillväxten toppar i år talar det mesta ändå för en fortsatt relativt 
god tillväxt i den globala ekonomin under vår prognosperiod. Detta skapar förutsätt-
ningar för en viss fortsatt återhämtning av exporten under kommande kvartal. För 
detta talar även att de tillverkande företagen fortsätter att vara nöjda med export-
efterfrågan. Samtidigt räknar vi med en viss rekyl för importen under kommande 
kvartal. Sammantaget innebär detta att exporten växer med 4,0 procent nästa år och 
med ytterligare 3,8 procent 2020 – att jämföra med svaga 2,6 procent i år. Samtidigt 
växlar importen upp med 3,0 procent nästa år efter årets ökning på 2,8 procent. 
Under 2020 ökar sedan importen med 3,2 procent. Sammantaget innebär detta att 
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utrikeshandeln ger ett positivt bidrag till BNP-tillväxten under vår prognosperiod – 
framför allt under 2019. 

Inga tecken på att bristen på arbetskraft påverkat löneökningarna 

Trots högkonjunkturen i den svenska ekonomin och en fortsatt stark efterfrågan på 
arbetskraft med därpå följande brist på densamma har löneökningarna fortsatt att 
vara dämpade. Hittills i år har den genomsnittliga årliga löneökningstakten uppgått 
till 2,5 procent vilket bara är marginellt högre än under fjolåret. Den svaga löneut-
vecklingen är dock inte enbart en svensk företeelse. Att både löner och priser delvis 
sätts på en global marknad är sannolikt en faktor bakom de låga svenska löneökning-
arna.4 

Även Arbetsförmedlingens intervjuundersökning kartlägger löneutvecklingen på 
arbetsmarknaden. Resultaten i vår undersökning överensstämmer relativt väl med 
Konjunkturlönestatistiken. I vår undersökning går det dock även att jämföra löneut-
vecklingen hos arbetsgivare inom näringslivet som upplevt brist på arbetskraft med 
utvecklingen hos arbetsgivare som inte upplevt motsvarande brist. Under de senaste 
åren har löneökningstakten hos arbetsgivare som upplevt sådan brist i genomsnitt 
varit omkring 0,3 procentenheter högre än hos arbetsgivare utan brist på arbetskraft. 
Detta mönster har varit stabilt och omfattar således även höstens intervjuer.5 Det 
finns således inga tecken på att den fortsatt utbredda bristen på arbetskraft påverkat 
löneökningstakten inom näringslivet i högre grad än tidigare. Läs mer om bristen på 
arbetskraft i avsnitten Efterfrågan på arbetskraft samt i avsnittet Näringsgrenar. 

Svag påverkan på inflationen från arbetsmarknaden 

Att löneökningarna fortsatt att vara dämpade innebär även att arbetsmarknaden inte 
gett några tydliga impulser till ökad inflation. Detta alltså trots den fortsatt knappa 
tillgången på utbildad arbetskraft. Under 2018 har dock inflationen åter stigit succes-
sivt. Detta gäller såväl konsumentprisindex KPI som den underliggande KPIF-inflat-
ionen och bägge måtten överstiger för närvarande Riksbankens inflationsmål relativt 
tydligt.6 Den senaste tidens utveckling förklaras främst av stigande energipriser men 
även av stigande priser på livsmedel och transporter. 

                                                           
4 Läs mer om detta i Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapporten 2018. 
5 Läs mer om detta i fördjupningsrutan ”Har den stigande bristen på arbetskraft påverkat löneökningarna?”, 
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017, sidan 26, Arbetsförmedlingen 2017. 
6 Riksbankens mål är att hålla inflationen mätt som KPIF (KPI med fast ränta) kring 2 procent per år. 
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Det är mot denna bakgrund som Riksbankens annonsering att man kommer att höja 
styrräntan vid något av sina två kommande möten – nu i december eller i februari 
nästa år – skall ses. Detta innebär i så fall att styrräntan kommer att ha legat på den 
nuvarande nivån -0,50 procent i närmare tre års tid. Även om Riksbanken sedan fort-
sätter att höja räntan i linje med sin nuvarande prognos kommer penningpolitiken att 
förbli expansiv under hela vår prognosperiod. 
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Efterfrågan på arbetskraft 

Under prognosperioden kommer den svenska konjunkturen att dämpas. Det inne-
bär bland annat att takten för sysselsättningstillväxten avtar. Parallellt kommer 
bristen på utbildad arbetskraft att fortsätta utgöra ett hinder för jobbtillväxten 
inom ett stort antal yrken. För helåret 2018 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 
16-64 år öka med 85 000. Nästa år, 2019, väntas antalet sysselsatta stiga med 
65 000 personer. Under 2020 bedöms antalet att öka med 46 000 personer. 

Svagare sysselsättningstillväxt de kommande åren  

Under 2017 steg antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år med starka 94 000 personer, 
motsvarande 2,o procent. Sysselsättningsgraden nådde i och med det 78,1 procent, 
att jämföra 77,4 procent året innan enligt AKU. Efterfrågan på arbetskraft har varit 
fortsatt stark under 2018. Arbetskraftsundersökningarna visar att antalet sysselsatta 
16-64 år har ökat med mellan 80 000 och 90 000 personer per kvartal under årets 
tre inledande kvartal (jämfört med samma kvartal året innan). I tredje kvartalet upp-
gick sysselsättningsgraden 16-64 år till 79,8 procent. Sverige har därmed fortsatt den 
högsta sysselsättningsgraden i EU. 

Arbetskraftsundersökningarna visar dessutom att jobbtillväxten under senare år till 
lite mer än tre fjärdedelar utgjorts av fasta anställningar. Det är bara alltså en mindre 
andel av de nya jobben som avser tidsbegränsade anställningar, omkring 15 procent. 
Resterande sysselsättningsökning utgörs av nya företagare. De allra flesta nya jobb 
som skapas avser dessutom heltidsanställningar (35 timmar eller mer per vecka). 

För helåret 2018 beräknar Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta kommer att 
stiga med 85 000 personer (motsvarande 1,8 procent) i åldrarna 16-64 år. Sysselsätt-
ningsgraden blir därmed 78,7 procent. Under 2019 och 2020 kommer styrkan i jobb-
tillväxten att växla ned. Det beror i första hand på att konjunkturen går in i en mer 
mogen fas då framväxten av nya jobb dämpas. Redan nu har antalet rekryteringar 
börjat minska, detta jämfört med föregående år. Dessutom väntas bristen på arbets-
kraft fortsätta ligga på höga nivåer och omfatta ett stort antal yrken, vilket bidrar till 
att jobbtillväxten hålls tillbaka något. 

Nästa år bedöms antalet sysselsatta att öka med 65 000 personer, motsvarande 1,3 
procent. Under 2020 väntas antalet sysselsatta att stiga med 46 000 personer (0,9 
procent). Sysselsättningsgraden stiger i och med det till 79,5 procent år 2020. 



Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 Efterfrågan på arbetskraft 
 
 
 
 
 

26 

 

I åldersgruppen 15-74 år beräknas antalet sysselsatta öka med 92 000 personer 2018. 
Nästa år bedöms ökningen till 68 000 personer och 2020 väntas antalet sysselsatta i 
nämnda åldersgrupp stiga med 50 000 personer. 

Sysselsättningstillväxten har växlat ner bland utrikes födda 

Utrikes födda svarade för närmare 80 procent av den sammantagna jobbtillväxten 
under 2017. Annorlunda uttryckt fyllde utrikes födda 75 000 av de totalt 94 000 till-
kommande jobben i fjol. Under 2018 har sysselsättningstillväxten bland utrikes födda 
växlat ned.  

Tredje kvartalet 2018 stod utrikes födda för 59 procent av jobbtillväxten, det kan jäm-
föras med 75 procent samma kvartal 2017. Antalet sysselsatta utrikes födda 16-64 år 
ökade med 47 000 personer, motsvarande 4,9 procent, i det tredje kvartalet 2018. 
Antalet sysselsatta inrikes födda ökade samtidigt med 33 000 personer, motsvarande 
0,8 procent. 

Under loppet av 2018 har sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökat något. Jäm-
fört med samma kvartal i fjol är dock ökningen större bland inrikes födda. Detta är 
delvis en följd av att den utrikes födda befolkningen i yrkesaktiva åldrar fortsätter att 
öka starkt, medan den inrikes födda delen alltjämt minskar. 

Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 68,5 procent tredje kvartalet 2018. Det 
kan jämföras med 68,2 procent samma kvartal 2017. Hos inrikes födda uppgick 
sysselsättningsgraden till 83,4 procent, vilket är 0,9 procentenheter högre än samma 
kvartal föregående år. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att omkring 80 procent av de nya jobben kom-
mer gå till utrikes födda under 2019-2020. Det betyder att sysselsättningsgraden 
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bland utrikes födda når 68,7 procent 2020. Bland inrikes födda ökar samtidigt ande-
len sysselsatta till 83,0 procent. Läs mer om underlagen för denna redovisning i 
bilaga 2 Sysselsättningsutveckling för inrikes och utrikes födda enligt AKU i denna 
rapport. 

 

Tydligast ökning av sysselsättningsgraden bland inrikes födda 
män 

Bland utrikes födda har sysselsättningstillväxten bromsat både bland både kvinnor 
och män. Under tredje kvartalet 2018 ökade antalet sysselsatta utrikes födda kvinnor 
med 20 000 personer (31 000 i fjol). Bland utrikes födda män steg antalet samtidigt 
med 27 000 personer (47 000 i fjol). 

Bland inrikes födda har det omvända skett – sysselsättningsökningarna har växlat 
upp hos både kvinnor och män. Bland inrikes födda kvinnor var utvecklingen särskilt 
stark under första halvåret 2018, då antalet steg med 43 000, jämfört med 3 000 
under samma period i fjol. Under tredje kvartalet steg antalet sysselsatta med 9 000 
personer (11 000 i fjol). Hos inrikes födda män ökade antalet sysselsatta med 24 000 
personer under tredje kvartalet (14 000 i fjol). 

Utvecklingen innebär att antalet sysselsatta kvinnor och män sammantaget fortsätter 
att stiga i god takt. Sammantaget var 29 000 fler kvinnor sysselsatta det tredje kvar-
talet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Bland männen ökade antalet 
sysselsatta med totalt 51 000. Andelen sysselsatta kvinnor uppgick därmed till 77,9 
procent i tredje kvartalet 2018, det är 0,3 procentenheter högre än samma period 
2017. Bland män uppgick motsvarande andel till 81,7 procent, en ökning med 0,9 
procentenheter sedan fjolåret. 

Som beskrivits tidigare har sysselsättningsgraden sammantaget stigit tydligare bland 
inrikes födda än bland utrikes födda. Den bilden framträder också vid en nedbrytning 
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per kön. Bland inrikes födda män uppgick andelen sysselsatta till 83,1 procent i tredje 
kvartalet. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal 2017. 
Bland utrikes födda män var sysselsättningsgraden 72,8 procent tredje kvartalet 
2018, vilket kan jämföras med 72,5 procent ett år tidigare. 

Bland kvinnor noteras en liknande utveckling. Ökningarna av sysselsättningsgraden 
är tydligt starkare bland inrikes födda kvinnor än bland utrikes födda kvinnor. Tredje 
kvartalet var andelen sysselsatta inrikes födda kvinnor 82,4 procent, en ökning med 
0,6 procentenheter på ett år. Bland utrikes födda kvinnor uppgick andelen sysselsatta 
till 64,2 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än i fjol. 

 

Sysselsättningsgraden fortsätter öka starkt bland 55-64 år 

Den demografiska utvecklingen innebär att antalet sysselsatta fortsätter att öka stark-
ast bland personer i åldrarna 25-34 år. Tredje kvartalet 2018 ökade antalet syssel-
satta i dessa åldrar med 38 000 personer. Det är något starkare än befolkningsök-
ningen i åldersgruppen. Sysselsättningsgraden ökade därmed från 83,5 till 84,0 pro-
cent. 

Högst är sysselsättningsgraden alltjämt bland personer i åldrarna 35-54 år. Tredje 
kvartalet 2018 var den höga 88,9 procent, en ökning med 0,4 procentenheter sedan 
fjolåret. Annorlunda uttryckt ökade antalet sysselsatta i dessa åldrar med 24 000 per-
soner medan befolkningen ökade med 15 000 personer.  

Även bland personer i åldrarna 55-64 år steg såväl antalet sysselsatta som sysselsätt-
ningsgraden. Antalet sysselsatta steg med 24 000 medan befolkningen ökade med 
10 000 vilket gav en ökning av sysselsättningsgraden med hela 1,4 procentenheter till 
78,4 procent. 
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Bland personer i åldrarna 16-24 år minskade dock antalet sysselsatta med 6 000 per-
soner. Men samtidigt minskade befolkningen i dessa åldrar med 11 000 personer. 
Andelen sysselsatta 16-24 år ökade därmed svagt, från 66,8 procent till 66,9 procent. 
Den tydligt lägre sysselsättningsgraden i dessa åldrar förklaras i hög grad av att 
många fortfarande studerar, antingen inom gymnasieskolan eller är i någon form av 
eftergymnasial utbildning. 

Sysselsättningsgraden bland personer utan gymnasieutbildning 
är bestående låg 

Trots den uthålligt höga efterfrågan på arbetskraft har personer med en kort (för-
gymnasial) utbildning fortsatt ett betydligt kärvare läge på arbetsmarknaden än per-
soner med en längre (gymnasial eller eftergymnasial) utbildning. Det återspeglas 
bland annat genom att en bestående låg sysselsättningsgrad och avsevärt högre 
arbetslöshet bland personer med kort utbildning jämfört med övriga. Många står 
dessutom utanför arbetskraften. 

Tredje kvartalet 2018 var sysselsättningsgraden bland personer med 25-64 år med 
förgymnasial utbildning 62,2 procent. Det kan jämföras med 85,4 procent bland per-
soner med gymnasieutbildning och höga 90,4 procent hos dem eftergymnasial utbild-
ning på två år eller mer. Arbetslösheten bland personer (25-64 år) som saknar en 
gymnasieutbildning uppgick samtidigt till 16,9 procent. Bland personer med gymna-
sieutbildning var arbetslösheten 4,3 procent medan den bland personer med efter-
gymnasial utbildning på två år eller mer var låga 3,5 procent. 

 

Den i allmänhet svåra situationen på arbetsmarknaden för personer som saknar en 
gymnasieutbildning kan delvis kopplas till att det råder en strukturell obalans på 
svensk arbetsmarknad – en obalans mellan arbetsgivarnas krav och de arbetssökan-
des utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Detta betyder att det finns få jobb som 
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dessa personer är matchningsbara mot och att många personer med kort utbildning 
därför stängs ute från arbetsmarknaden. 

Rekryteringsproblemen är alltjämt mycket stora 

Parallellt med de senaste årens goda konjunkturutveckling och starka efterfrågan på 
arbetskraft har även bristen på kompetenser på arbetsmarknaden ökat markant. 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att rekryteringsproblemen inom 
näringslivet fortsätter att ligga på rekordnivåer.  

I höstens undersökning uppgick andelen privata arbetsgivare som upplevt brist på 
arbetskraft i samband med rekryteringar till strax över 37 procent – vilket i det närm-
aste är oförändrat jämfört med vårens undersökning. Bristen på arbetskraft inom 
näringslivet fortsätter därmed att vara på de högsta nivåer som Arbetsförmedlingen 
uppmätt sedan 2007. Bland de privata arbetsgivarna är det är dock fortsatt stora 
skillnader i rekryteringsläget mellan olika yrken och mellan olika branscher. Läs mer 
om detta i avsnittet Näringsgrenar. 

 

Den fortsatt höga kompetensbristen förklaras delvis av att efterfrågan på arbetskraft 
fortsätter att vara stark, vilket innebär att antalet arbetssökande blir färre. Dessutom 
är det alltjämt en stor andel av de arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden 
och inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Därmed blir det svårare 
för arbetsgivare att hitta den arbetskraft som söks, något som bland annat återspeglas 
i att rekryteringstiderna gradvis ökat under de senaste åren enligt statistik från SCB. 
Under prognosåren väntas bristen på arbetskraft uppvisa fortsatt höga nivåer. 

Bland de offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan tidigare mycket 
utbredd och bristen på personal utgör redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom 
ett antal yrken. I höstens undersökning har andelen offentliga arbetsgivare som anger 
att de har haft problem med att rekrytera personal emellertid fortsatt att minska från 
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de tidigare rekordnivåerna. Andelen offentliga arbetsgivare som uppger att de upp-
levt brist på utbildad arbetskrafts noteras i höstens undersökning till 61 procent. Det 
kan jämföras med våren 2017 då den hittills högsta nivån på 66 procent uppmättes. 
Nedgången kan delvis förklaras av att en högre andel av de offentliga arbetsgivarna 
justerat sina rekryteringsprofiler så att man nu i högre grad än tidigare rekryterar 
stödjande och kompletterande yrkesgrupper. 

Bristen på arbetskraft inom offentliga verksamheter är alltså alltjämt mycket utbredd 
och kan fortsatt kopplas till en bred palett av yrken inom ett antal olika yrkesområ-
den. Rekryteringsproblemen fortsätter dock att vara mest utbredda inom ett flertal 
pedagogiska yrken samt inom flera vårdyrken. Även inom offentliga verksamheter 
väntas bristen på arbetskraft uppvisa fortsatt höga nivåer. Läs mer om detta i avsnit-
tet Offentliga tjänster. 
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Näringsgrenar 

Under 2017 ökade antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år med 94 000 personer, en 
ökningstakt motsvarande 2,0 procent. Ökningarna var tydliga inom alla näringsgre-
nar förutom jord- och skogsbruk, där sysselsättningen minskade något. Sysselsätt-
ningen ökade relativt mest inom byggverksamheten, med 4,1 procent, men även 
industrin visade en tillväxt av nya jobb under 2017 efter flera år av svag sysselsätt-
ningsutveckling. 

Som beskrivits tidigare väntas antalet sysselsatta fortsätta att öka men i en avtagande 
tillväxttakt under prognosåren. Antalet sysselsatta inom privata tjänster bedöms öka 
med 38 000 under 2019 respektive 33 000 personer under 2020. Inom offentliga 
verksamheter väntas samtidigt antalet sysselsatta öka med 25 000 personer respek-
tive 23 000 personer. Sysselsättningen inom byggverksamhet väntas öka med 6 000 
personer nästa år för att sedan minska med 5 000 personer under 2020. Inom indu-
strin väntas sysselsättningen vända nedåt och minska med 4 000 personer 2019 och 
med ytterligare 6 000 personer 2020. Antalet sysselsatta inom jord och skogsbruk 
bedöms fortsätta minska något, med sammanlagt 1 000 personer under prognospe-
rioden. 

 

Utbredd brist på arbetskraft 

Bristen på arbetskraft har ökat tydligt inom alla näringsgrenar under de senaste åren. 
Särskilt framträdande är de förändringar som har skett inom byggverksamheten där 
andelen arbetsgivare som rapporterar om brist på arbetskraft har stigit från 20 till 
som högst 50 procent hösten 2017. Sedan dess har dock bristen dämpats till 43 pro-
cent i höstens mätning. En bidragande orsak är ett lägre efterfrågetryck till följd av 
avmattningen på bostadsmarknaden. 

Utfall

2017 2018 2019 2020

Jord- och skogsbruk                74    -1,3 -1,4 0,0

Industri              549    0,2 -0,7 -1,1

Byggverksamhet              326    3,4 1,8 -1,5

Privata tjänster           2 207    2,0 1,7 1,4

Offentliga tjänster           1 624    1,7 1,5 1,4

Totalt           4 784    1,8 1,3 0,9

I totalen ingår även sysselsatta där uppgift om näringsgren saknas, dock ej sysselsatta utomlands.

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Prognos
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Inom den privata tjänstesektorn har andelen arbetsgivare som rapporterar om brist 
på utbildad arbetskraft stigit kontinuerligt sedan 2013 och ligger nu tydligt över det 
historiska genomsnittet. Rekryteringsproblemen inom jord- och skogsbruk ligger 
fortsatt på historiskt höga nivåer i höstens undersökning. Inom industrin steg bristen 
på arbetskraft kontinuerligt under lång tid men har nu stabiliserats på en nivå tydligt 
över det historiska genomsnittet. Mer detaljerade beskrivningar av utvecklingen 
inom såväl näringslivets olika delar som inom området offentliga tjänster finns i 
respektive näringsgrensavsnitt. 

  



Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 Jord- och skogsbruk 
 
 
 
 
 

34 

Jord- och skogsbruk 

Den torra sommaren slog hårt mot jordbruket och kommer att få efterverkningar 
under hela prognosperioden. Inom skogsbruket är stämningsläget mer optimistiskt 
och utsikterna ljusare. Detta räcker dock inte för att antalet sysselsatta sammanta-
get inom området ska kunna öka under 2019-2020. 

Antalet sysselsatta i branschen fortsätter minska  

Jord- och skogsbruket sysselsatte 74 000 personer under 2017 vilket är 1,5 procent av 
alla sysselsatta i landet i åldrarna 16-64 år. Andelen kvinnor är knappt 30 procent och 
har haft en svagt ökande trend de senaste tio åren. Antalet sysselsatta inom jord- och 
skogsbruk har haft en sjunkande trend under lång tid och den utvecklingen väntas 
fortgå. Antalet sysselsatta i branschen bedöms sammantaget minska med 1 000 per-
soner under 2019 och 2020. Bakom minskningen ligger bland annat svårigheter att 
attrahera arbetskraft, fortsatta rationaliseringar samt fördyrande regelverk. Investe-
ringstakten har varit låg vilket talar för att utvecklingen med allt färre lantbruksföre-
tag kommer att fortgå. Den torra sommaren har påverkat lantbruksföretagen kraftigt 
och följdverkningar av den kommer att påverka näringen negativt under hela pro-
gnosperioden. 

Den globala marknaden styr 

Stora delar av jordbrukssektorn styrs av utbudet och efterfrågan på den globala 
marknaden. Spannmålspriserna styrs således i hög grad av skördarna i de stora pro-
ducentnationerna exempelvis Ryssland, USA och Australien. Priserna på förnyelsebar 
energi och oljeväxter påverkas av råoljepriset, vilket också påverkar efterfrågan på 
skogsbrukets flis. 

Produktionsvolymen av mjölk har minskat i Sverige till förmån för länder som Dan-
mark, Storbritannien och Tyskland. Den ökade produktionen i dessa länder leder till 
sjunkande mjölkpris. I spår av torkan med foderbrist kommer sannolikt både lön-
samheten i företagen och invägningen av mjölk att fortsätta minska i Sverige. Mjölk-
produktion är personalintensiv och med allt färre mjölkgårdar minskar antalet syssel-
satta i hela branschen. Svårigheterna att rekrytera personal medför en ökad automa-
tisering i branschen, vilket också leder till färre sysselsatta men samtidigt högre krav 
på arbetskraftens kvalifikationer. 

Efterfrågan på svenskt nötkött är stor, men konkurrensen från importerat kött har 
ökat under lång tid vilket pressar de svenska producenterna. En effekt av Brexit kan 
bli att fler riktar sin exportmarknad mot de nordiska länderna och ökar konkurrensen 
än mer med risk för än mer fallande lönsamhet hos de svenska nötköttsproducen-
terna. Som en effekt av torkan och foderbristen har antalet slaktade djur ökat vilket 
medför ytterligare prispress på nötkött. Slakterierna försöker hålla emot med en 
mycket lång slaktkö som följd vilket pressar producenterna att få fram foder till dju-
ren. Pressade priser i kombination med kraftigt ökade foderkostnader och svårigheter 
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att minska antalet djur gör att även nötköttsproducenternas lönsamhet kraftigt för-
sämras. Det kommer att få följdverkningar senare under prognosperioden och 
svenskt nötkött blir en bristvara. 

Grisproducenterna har genomgått flera stålbad de senaste tio åren och många produ-
center har avvecklat sin verksamhet. De som är kvar är starkt rationaliserade men 
investeringsviljan är låg. Även här har antalet slaktade djur ökat samtidigt som pri-
serna har fallit, framtidsutsikterna för svensk grisproduktion är dock relativt stabil. 

Hästverksamheterna växer stadigt med allt större intresse för framförallt ridsporten. 
Det har också varit ett lyft att ridsporten från och med 2018 räknas som friskvård, 
och alltfler vuxna väljer att aktivera sig i sporten. Hästägare har drabbats hårt av tor-
kan eftersom de mycket sällan har egen foderproduktion. Stora regionala variationer 
förekommer dock. 

God aktivitet inom skogsbruket 

Efterfrågan på skogsråvara är stor och priserna har gått upp. Bristen på kvalificerad 
arbetskraft och ogynnsamt väder, har medfört att aktiviteten i skogen inte har kunnat 
motsvara efterfrågan. Antalet sysselsatta har därför inte kunnat öka. Under prognos-
åren kan dock aktiviteten öka om det ges gynnsamma förutsättningar trots att den 
höga efterfrågan dämpas i slutet av prognosperioden. Ett orosmoment är Brexit 
eftersom Storbritannien utgör en viktig handelspartner för svensk skogsindustri. 

Fjäderfä samt frukt- och grönsaksodling är framgångsbranscher 

En av de delbranscher som har gått bäst de senaste åren är kyckling- och äggprodukt-
ion. De har heller inte drabbats lika hårt av torkan, tack vare andra fodermedel och 
inga beteskrav. Kycklingkött är tillsammans med lammkött två av de produkter där 
andelen svenskproducerat kött ökar i handeln och optimismen är alltjämt stor. Frukt- 
och grönsaksodlingen har gått framåt i Sverige, särskilt den ekologiska. Det beror 
framför allt på den höga inhemska efterfrågan på svenska produkter. Frukt- och 
grönsaksodling är personalkrävande och en hämmande faktor är svårigheterna att 
hitta arbetskraft. 

Diversifierad verksamhet 

För att klara svängningar i priser eller skördebortfall har många lantbrukare sidoin-
komster. Här syns dock starka lokala skillnader. Lantbrukare intill större städer har 
ofta en stark sidoinkomst från entreprenadverksamhet som exempelvis snöröjning. 
Allt fler arbetar även med mer administrativa uppgifter, såsom bokföring eller olika 
typer av rådgivning, vid lågsäsong. I norr och i det så kallade mjölkbältet från Hall-
and till Öland är dock inte denna typ av sidoverksamhet lika utbredd, varför lantbru-
karna istället satsat på att utveckla den egna gården. I norr är lantbrukarna främst 
hänvisade till mjölk- och köttproduktion eftersom markerna och klimatet inte lämpar 
sig lika väl för spannmål, frukt och grönt. 
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En viktig sidoinkomst för svenska lantbrukare är skogen. En aspekt som utmärker 
Sverige i EU är symbiosen mellan jord- och skogsbruk. I Sverige är många lantbru-
kare även skogsägare. Skogen har således fått kompensera för svängningarna i lant-
bruksdelens lönsamhet. Denna symbios mellan jord- och skogsbruk gör Sverige, till-
sammans med Finland, unika i EU. 

Branschen har svårt att attrahera arbetskraft 

Omkring en tredjedel av arbetsgivarna inom jord- och skogsbruk har svårigheter med 
att hitta rätt kompetens. Efterfrågan på arbetskraft är utbredd och arbetsgivarna 
söker såväl personer med längre utbildning, exempelvis agronomer och lantmästare, 
som personer med gymnasieutbildning samt arbetskraft med kortare utbildning.  

Ett stort problem för kompetensförsörjningen inom jord- och skogsbrukssektorn är 
att för få väljer att utbilda sig till yrken inom näringen. De lant- och skogsbruksinrik-
tade gymnasierna har svårt att fylla sina platser och djurskötare och maskinförare 
med relevant utbildning och intresse för näringen framstår som bristyrken. Det låga 
intresset har lett till att lantbruksskolor har lagts ned vilket har lett till stora regionala 
skillnader för möjligheterna att hitta utbildad personal. 

I takt med att allt färre har egna erfarenheter av lantbruk samtidigt som maskinerna 
blir allt mer avancerade växer behoven av praktik. I en bransch som består av småfö-
retagare är systemet med praktik bekymmersamt där allt färre ska bära alltfler prak-
tikanter. Teknikutvecklingen är snabb i branschen och lantbruksskolorna har svårt 
att erbjuda sådan verksamhet att eleverna svarar upp till arbetsgivarnas krav. Ett 
alternativ skulle vara att låta den praktiska undervisningen ske på olika moderna går-
dar och att detta ersätter både delar av lantbruksskolornas praktiska verksamhet och 
praktikperioderna. 
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Industri 

Inom industrin har den positiva sysselsättningsutveckling som inleddes 2017 mat-
tats av under 2018. Även om flera framåtblickande indikatorer fortfarande talar 
för en positiv utveckling kommer inbromsningen i den globala ekonomin hålla till-
baka efterfrågan bland industriföretagen. I kombination med fortsatta effektivise-
ringsåtgärder bland arbetsgivarna innebär det att antalet sysselsatta åter väntas 
minska under 2019 och 2020, med 4 000 respektive 6 000 personer. 

Antalet sysselsatta inom industrin minskar under prognosåren 

Efter flera år av minskningar av antalet sysselsatta inom industrin vände sysselsätt-
ningen uppåt under 2017 och gav en positiv sysselsättningstillväxt för helåret. Under 
de tre första kvartalen 2018 har sysselsättningen utvecklats svagt positivt. Enligt AKU 
var 550 000 personer sysselsatta inom industrin under 2017 AKU, varav 24 procent 
kvinnor och 76 procent män. 

Även om flera framåtblickande indikatorer fortfarande talar för en positiv utveckling 
under prognosåren kommer inbromsningen i den globala ekonomin hålla tillbaka 
efterfrågan bland industriföretagen. Antalet sysselsatta beräknas minska med 4 000 
personer under 2019 och med ytterligare 6 000 personer 2020, en minskning med 
0,7 procent respektive 1,1 procent. 

Positiv utveckling för både orderingång och industriproduktion 

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 bedömer industriföretagen 
att efterfrågan har ökat det senaste halvåret. Även statistiken från SCB visar en lik-
nande bild, industriproduktionsindex har det senaste året legat på de högsta nivåerna 
sedan våren 2011. 
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Den goda utvecklingen inom motorfordonsindustrin har bidragit starkt till produk-
tionsuppgången. Såväl hemma- som exportmarknaden har utvecklats positivt. Även 
orderingången har under året stigit till nivåer motsvarande dem som rapporterades 
före finanskrisen för tio år sedan. 

Framåtblickande indikatorer har dämpats något 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för industrin har dämpats något sedan i 
våras men visar fortfarande att företagens efterfrågeförväntningar ligger på en hög 
nivå, tydligt över det historiska genomsnittet. I likhet med Arbetsförmedlingens efter-
frågeindikator visar Konjunkturinstitutets konfidensindikator för industrin en fort-
satt optimism bland landets industriföretag. Även inköpschefsindex för industrin 
befinner sig fortsatt i en expansiv fas även om nivån är något lägre än i fjol. Industri-
företagens produktionsplaner har stärkts under det fjärde kvartalet och pekar där-
med på en fortsatt god utveckling inom industrin. 

 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 visar att kapacitetsutnyttjan-
det har ökat ytterligare från vårens redan höga nivå och ligger således tydligt över det 
historiska genomsnittet. Samma bild framkommer i Konjunkturinstitutets barome-
terundersökning liksom i SCB:s mätningar avseende industrins kapacitetsutnytt-
jande. 

Fortsatt stor brist på utbildad arbetskraft inom industrin 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att andelen arbetsgivare inom indu-
strin som rapporterar om brist på arbetskraft har stigit successivt sedan 2014. I hös-
ten undersökning anger 37 procent av industriarbetsgivarna att de upplevt brist på 
arbetskraft de senaste sex månaderna, detta är den högsta nivån som uppmätts sedan 
våren 2008. Bristen på utbildad arbetskraft pareras genom att befintlig personal får 
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arbeta mer, men arbetsgivarna hyr även in personal från bemanningsföretag i högre 
utsträckning än tidigare. Den tilltagande bristen på arbetskraft framträder även i 
Konjunkturinstitutets barometerundersökningar som visar på fortsatt stor brist. Bris-
ten på arbetskraft gäller både tekniska tjänstemän och kvalificerade yrkesarbetare. 
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Byggverksamhet 

Stämningsläget inom byggbranschen har dämpats tydligt sedan hösten 2017 och 
förväntningarna på efterfrågan ligger nu strax över det historiska genomsnittet. 
Kapacitetsutnyttjandet inom byggverksamheten är mycket högt och behovet av 
bostäder, lokaler och anläggningar kvarstår. Samtidigt är bristen på utbildad 
arbetskraft fortsatt utbredd inom byggverksamheten. Under prognosperioden vän-
tas sysselsättningstillväxten plana ut. 

Avtagande sysselsättningstillväxt inom byggverksamhet 

Under 2017 var 325 000 personer sysselsatta inom byggverksamhet, varav 10 procent 
var kvinnor och 90 procent var män. Sysselsättningen ökade med omkring 13 000 
personer, motsvarande 4,1 procent, jämfört med året innan. Den starka sysselsätt-
ningstillväxten inom byggverksamheten har fortsatt att utvecklas i motsvarande takt 
under de tre första kvartalen 2018 – trots den stora bristen på arbetskraft.  

Samtidigt är byggverksamheten en internationellt präglad bransch med ett stort 
inslag av utländsk arbetskraft som jobbar i Sverige.7 Av de närmare 20 000 personer 
som var utstationerade i Sverige i november 2018 hade två tredjedelar uppdrag inom 
byggbranschen. 

I år bedöms antalet sysselsatta inom byggverksamheten att öka med 11 000 personer, 
motsvarande 3,4 procent. Avmattningen på bostadsmarknaden tillsammans med den 
fortsatt utbredda bristen på arbetskraft inom området väntas bidra till en avtagande 
sysselsättningstillväxt under prognosåren. För nästa år bedöms därmed antalet sys-
selsatta öka med 6 000 personer, motsvarande 1,8 procent för att sedan minska med 
5 000 personer, motsvarande 1,5 procent, under 2020. 

Tydlig avmattning av efterfrågan i byggbranschen 

Arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens undersökning hösten 2018 rapporterar om ett 
positivt efterfrågeläge det senaste halvåret. Förväntningarna på efterfrågan för de 
kommande sex månaderna har däremot fallit tillbaka tydligt efter de senaste mät-
ningarnas mycket höga nivåer. Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för bygg-
verksamheten ligger nu mycket nära det historiska genomsnittet. 

                                                           
7 Se ”Månadsstatistik från utstationeringsregistret” Arbetsmiljöverket 2018, för mer information 
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En liknande bild framträder i Konjunkturinstitutets konfidensindikator för byggbran-
schen. Såväl konfidensindikatorn som vår egen undersökning visar en mer pessimis-
tisk syn bland husbyggarna medan anläggningsbyggarna är mer optimistiska om 
framtiden. 

Svagare utveckling av byggandet 

Efter flera år av kraftigt stigande bostadsinvesteringar mattas nu tillväxttakten av 
jämfört med de mycket höga nivåerna under 2016 och 2017. Första två kvartalen 
2018 har bostadsinvesteringarna ökat jämfört med motsvarande period 2017. Det 
tredje kvartalet minskade dock investeringarna i nya bostäder, framför allt i flerbo-
stadshus, jämfört med samma kvartal 2017. Ombyggnadsinvesteringarna i bostäder 
bedöms dock till viss del hålla uppe de totala bostadsinvesteringarna till följd av ett 
fortsatt stort behov av upprustning av allmännyttans bostäder. 

Under 2017 påbörjades byggandet av 64 000 bostäder, vilket är en historiskt sett 
mycket hög nivå. Enligt preliminär statistik från SCB påbörjades drygt 39 000 lägen-
heter under de tre första kvartalen i år, vilket är en minskning med 16 procent jäm-
fört med samma period 2017. Trots minskningen av antalet påbörjade lägenheter 
kommer antalet pågående projekt vara fortsatt stort. Byggloven för nybyggnation har 
minskat tydligt under 2018. Detta tyder på ett fortsatt minskat antal byggstarter 
framöver. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av bostäder. Ett för lågt utbud av 
bostäder försvårar även den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden. Detta i syn-
nerhet när det råder brist på bostäder i regioner med särskilt stark jobbtillväxt. Näs-
tan 85 procent av landets kommuner rapporterar att det råder fortsatt underskott på 
bostäder, enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät.8 

                                                           
8 Se ”Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018”, Boverket 2018, för mer information. 
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Stora behov av investeringar i offentliga lokaler och anläggningar 

Lokalinvesteringarna har fortsatt att öka under 2018, främst till följd av behov av 
nybyggnad och modernisering inom den offentliga sektorn. Dessa investeringar 
bedöms fortsätta att öka under prognosperioden. Även anläggningsinvesteringarna 
har fortsatt att öka under 2018 till följd av offentliga satsningar på infrastruktur.  

Befolkningstillväxten bidrar till ett behov av fortsatt stora investeringar från både 
landsting och kommuner de närmaste åren, exempelvis i nya skolor, förskolor och 
sjukhus. Därtill har också många befintliga verksamhetslokaler stora renoveringsbe-
hov. Dessutom finns fortsatt stora planer och behov av investeringar i kollektivtrafik, 
vägar och järnvägar. 

Bristen på arbetskraft får konsekvenser 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 visar att det fortsatt är en 
hög andel av byggarbetsgivare som planerar för personalförstärkningar det kom-
mande året. Andelen har minskat jämfört med i våras, men nästan hälften av arbets-
givarna inom byggverksamhet planerar för en utökad personalstyrka det närmaste 
året. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet mycket högt och har ökat jämfört med 
vårens undersökning.  

Vår undersökning visar nu att 45 procent av arbetsgivarna inte kan öka produktionen 
alls utan att anställa mer personal. Parallellt fortsätter bristen på utbildad byggar-
betskraft att vara mycket hög. I höstens undersökning rapporterar 43 procent av 
arbetsgivarna att de upplevt brist på utbildad arbetskraft det senaste halvåret, vilket 
dock är en minskning jämfört med de senaste undersökningarna. 

Den dolda bristen, det vill säga att arbetsgivarna inte ens försökt att rekrytera, är 
fortsatt hög, även om andelen minskat sedan i våras. I höstens undersökning uppger 
drygt var femte arbetsgivare att de avstått från att rekrytera till följd av kompetens-
bristen. Den utbredda bristen på utbildad arbetskraft bekräftas också i Konjunkturin-
stitutets mätningar där en betydligt högre andel företag än normalt anser att brist på 
arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande – trots den senaste tidens starka 
sysselsättningsutveckling. 

Bristen på utbildad arbetskraft inom byggverksamheten får en rad konsekvenser. 
Arbetsförmedlingens undersökning hösten 2018 visar att 45 procent av de arbetsgi-
vare som upplevt brist på arbetskraft inte lyckades rekrytera överhuvudtaget, en 
andel som har ökat något jämfört med i våras. Detta leder framför allt till att befintlig 
personal får arbeta mer, samtidigt som en ökande andel företag tvingas tacka nej till 
order. 
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Privata tjänster 

Den privata tjänstesektorn utvecklades starkt under 2017. Förväntningarna på 
utvecklingen har dämpats men arbetsgivarna är fortsatt optimistiska. Bristen på 
kompetens är fortsatt hög och begränsar sysselsättningstillväxten i vissa delbran-
scher. Antalet sysselsatta inom sektorn bedöms öka i god takt under prognosåren, 
med 38 000 personer 2019 respektive 33 000 personer 2020. 

2,2 miljoner personer är sysselsatta inom privata tjänster 

Näringsgrenen privata tjänster sysselsätter drygt 2,2 miljoner personer, vilket inne-
bär att det är det område som sysselsätter flest människor på den svenska arbets-
marknaden. Sammantaget är 43 procent kvinnor och 57 procent män sysselsatta 
inom näringsgrenen, men fördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig betydligt 
mellan olika delbranscher. Näringsgrenen innehåller ett flertal branscher som verk-
samhetsmässigt skiljer sig mycket åt. 

Den största branschen är finansiell verksamhet och företagstjänster, där 36 procent 
av de sysselsatta i sektorn återfanns 2017. Handeln sysselsatte 25 procent medan per-
sonliga och kulturella tjänster sysselsatte 11 procent. Inom transport liksom inform-
ation och kommunikation återfanns 10 procent av de sysselsatta inom näringsgrenen 
och 8 procent var sysselsatta inom hotell- och restaurangnäringen. Sysselsättningen 
inom den privata tjänstesektorn har ökat i god takt under flera år. Under 2017 ökade 
antalet sysselsatta med 45 000 personer jämfört med året innan, vilket motsvarar en 
ökning på 2,1 procent. Under de tre första kvartalen av 2018 har sysselsättningen 
fortsatt att öka i god takt. 

71 000 nya jobb inom privata tjänstesektorn under 2019 och 2020 

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta inom privata tjänstesektorn fort-
sätter att öka i god takt under prognosperioden, även om ökningstakten gradvis mat-
tas av. Trots en stark arbetsmarknad och fortsatt låg ränta på bostadslån har hushål-
lens blivit allt mindre optimistiska de senaste månaderna.  

Samtidigt som hushållen bedömer risken för egen arbetslöshet som historiskt låg 
fortsätter hushållens att ha ett högt sparande. De har också blivit mer återhållsamma 
när det gäller planerade inköp av kapitalvaror. Befolkningen fortsätter samtidigt att 
växa i god takt. Sammantaget räknar vi med en något lägre hushållskonsumtion 
under prognosåren jämfört med 2017. 

Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 har arbetsgivarna 
inom privata tjänster sammantaget fortsatt optimistiska anställningsplaner. Mer än 
fyra av tio arbetsgivare uppger att de planerar för en ökning av antalet anställda 
under det närmaste året, vilket är en nivå över det historiska genomsnittet. Antalet 
sysselsatta bedöms öka med 38 000 respektive 33 000 personer under 2019 och 
2020. Detta motsvarar ökningar på 1,7 respektive 1,4 procent för prognosåren. 
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Dämpad men fortsatt stark efterfrågan 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för den privata tjänstesektorn hösten 2018 
visar att arbetsgivarnas förväntningar på utvecklingen de kommande sex månaderna 
har dämpats sedan i våras. Indikatorn ligger dock fortsatt på en nivå över det histo-
riska genomsnittet, vilket tyder på att arbetsgivarna är relativt optimistiska angående 
efterfrågan. 

Konjunkturinstitutets barometerundersökning för tjänstesektorn visar en liknande 
bild, förväntningarna på efterfrågan har sänkts något jämfört med i början av hösten. 
Även inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn har sjunkit något under loppet 
av 2018, men visar fortsatt på optimistiska framtidsutsikter. 

 

Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga 

Bristen på arbetskraft inom den privata tjänstesektorn har successivt ökat sedan hös-
ten 2013. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 har andelen 
arbetsgivare som rapporterar om brist stigit ytterligare och ligger nu på 36 procent, 
vilket är det högsta värdet som uppmätts sedan 2005.  

Det är dock mycket stora skillnader mellan de olika delbranscherna och bristen kan 
fortfarande inte beskrivas som ett generellt problem inom näringsgrenen. Detta beror 
på skiftande kompetenskrav där det generellt är svårare att rekrytera till yrken som 
kräver en specifik utbildning, särskilt vid rekrytering till yrken och branscher som är 
beroende av arbetskraft med högre utbildning. 

I höstens undersökning är rekryteringsproblemen störst inom delbranschen trans-
port, där närmare hälften av arbetsgivarna rapporterar om brist. Liksom i tidigare 
mätningar är bristen betydligt lägre inom handeln. Även i Konjunkturinstitutets 
barometerundersökningar rapporterar en rekordhög andel företag om brist på 
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arbetskraft. I avsnitten som följer ges en mer utförlig beskrivning av Arbetsför-
medlingens bedömning av utvecklingen för respektive bransch inom den privata 
tjänstesektorn. 

Finansiell verksamhet och företagstjänster 

Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största, men också mest heterogena 
delbranschen inom den privata tjänstesektorn. Här ingår förutom finans- och försäk-
ringsverksamhet och företagstjänster även bemanning och andra personalrelaterade 
tjänster, fastighetsbolag och fastighetsservice, forskning och utveckling samt verk-
samhet vid huvudkontor. Sysselsättningen har ökat i god takt under flera år. Under 
2017 var närmare 800 000 personer sysselsatta inom området, en ökning med näs-
tan 2 procent jämfört med året innan. Av det totala antalet sysselsatta var 44 procent 
kvinnor och 56 procent män. Under de tre inledande kvartalen av 2018 har syssel-
sättningen fortsatt att öka i god takt. 

Stämningsläget bland de intervjuade företagen i Arbetsförmedlingens undersökning 
hösten 2018 har dämpats något jämfört med vårens mätning. En större andel av 
arbetsgivarna svarar nu att förväntningarna på efterfrågan är oförändrade både för 
de kommande sex månaderna liksom på tolv månaders sikt. Jämfört med vårens 
undersökning ligger förväntningarna på en något lägre nivå, nära det historiska 
genomsnittet. 

Företagens anställningsplaner för det kommande året ligger i nivå med förra höstens 
undersökning och tydligt över det historiska genomsnittet. Samtidigt har andelen 
arbetsgivare som uppger att de har upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret 
ökat tydligt, både jämfört med undersökningen i våras och för ett år sedan, och ligger 
nu på 44 procent. Liksom tidigare är andelen arbetsgivare som upplevt brist på 
arbetskraft störst inom arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. 

Allt fler anställda inom bemanningsbranschen 

Antalet anställda inom bemanningsbranschen har ökat under lång tid. Detta framgår 
i den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB. De första åren efter millen-
nieskiftet var i genomsnitt omkring 40 000 personer yrkesverksamma inom bran-
schen. Därefter ökade antalet successivt och under 2010-2011 uppgick antalet 
anställda till omkring 70 000 personer. Under åren närmast därefter förändrades 
sedan antalet personer inom bemanningsbranschen endast mycket lite. Sedan 2015 
har dock antalet anställda ökat kraftigt och under 2018 har ökningstakten varit sär-
skilt stark. Detta har inneburit att antalet anställda inom bemanningsbranschen i 
genomsnitt översteg 100 000 personer under årets tre första kvartal – en ökning med 
närmare 15 000 jämfört med samma period i fjol. 

Denna utveckling bekräftas även i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Där 
framgår också att personal från bemanningsföretag ökat hos både privata och offent-
liga arbetsgivare. Även om den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken är en källa 
som skall tolkas med försiktighet på denna detaljerade nivå innebär ändå detta att 
bemanningsbranschen svarat för en inte obetydlig del av de senaste årens jobbtill-
växt. 
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Handel 

Handeln sysselsatte omkring 560 000 personer under 2017, varav 45 procent kvinnor 
och 55 procent män. Antalet sysselsatta inom handeln har ökat med omkring 1 pro-
cent om året sedan 2013. De tre första kvartalen under 2018 har sysselsättningen 
ökat svagt. Detaljhandelns omsättning har utvecklats positivt under hösten, efter en 
svagare försäljningsutveckling under sommaren, enligt statistik från SCB. Sällan-
köpsvaruhandeln har växt betydligt snabbare än dagligvaruhandeln under flera år 
men tillväxttakten har mattats av under loppet av 2018, vilket har bidragit till den 
svagare utvecklingen av den totala detaljhandelssektorn. Som beskrivits tidigare räk-
nar vi med att hushållens konsumtion blir något lägre under prognosperioden jäm-
fört med i fjol. 

Arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 är nöjda 
med utvecklingen av efterfrågan det senaste halvåret, med nivåer över det historiska 
genomsnittet. Förväntningarna för det närmaste halvåret har dämpats något jämfört 
med i våras, medan förväntningarna på ett års sikt är mer positiva. Även i Konjunk-
turinstitutets mätningar är handlarnas förväntningar förhållandevis optimistiska, 
även om bilden varierar något mellan olika delar inom handeln. Arbetsförmedlingens 
undersökning visar även att arbetsgivarna inom branschen planerar för något fler 
anställda nästa år. Parallellt har andelen arbetsgivare som uppger brist på arbetskraft 
ökat något jämfört med i våras och ligger tydligt över det historiska genomsnittet. 

Samtidigt fortsätter branschen att präglas av strukturförändringar till följd av digita-
liseringen som medfört förändrade konsumentbeteenden, global konkurrens och 
omställning till ökad e-handel. Strukturomvandlingen avspeglas inte bara i antalet 
butiker och anställda, utan även i en förflyttning av kompetens. E-handelns utveckl-
ing skapar behov av nya roller och en efterfrågan på teknisk kompetens som ofta sak-
nar motsvarighet inom den fysiska handeln. 

Transport 

Närmare 230 000 personer var sysselsatta inom transportnäringen under 2017, 
varav 23 procent kvinnor respektive 77 procent män. Sysselsättningsutvecklingen i 
branschen har varit relativt stabil under flera år, under de tre första kvartalen under 
2018 har antalet sysselsatta ökat i god takt. 

Stämningsläget inom transportnäringen ligger på en nivå strax över det historiska 
genomsnittet i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018. Arbetsgi-
varna är dock något mindre optimistiska avseende utvecklingen av efterfrågan för det 
närmaste halvåret jämfört med i vårens undersökning. Detsamma gäller på sex till 
tolv månaders sikt. 

Transportbranschen är till stor del beroende av utvecklingen inom andra branscher 
såsom handel, industri samt bygg och anläggning. Avmattningen av tillväxten, fram-
för allt inom bygg och anläggning, bidrar till en mer försiktig syn på utvecklingen 
inom transportbranschen under prognosperioden. Till viss del kompenseras detta 
genom den starka utvecklingen av e-handeln, vilken leder till en större efterfrågan på 
gods- och varutransporter. 
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Andelen företag som planerar att utöka personalstyrkan det kommande året ligger på 
en nivå över det historiska genomsnittet för branschen. Detsamma gäller andelen 
arbetsgivare som rapporterar om brist på arbetskraft, en andel som uppgår till 47 
procent av arbetsgivarna i höstens mätning. Bristen på arbetskraft får konsekvenser 
för arbetsgivarna. Förutom att rekryteringarna tar allt längre tid, måste en större 
andel av arbetsgivarna tacka nej till order till följd av bristen på arbetskraft. 

Personliga och kulturella tjänster 

Personliga och kulturella tjänster är ett heterogent område som innefattar flera olika 
typer av service- och tjänsteverksamhet inom bland annat kultur, nöje, skönhetsvård 
och sport. Av det totala antalet sysselsatta var 59 procent kvinnor och 41 procent 
män, många är egenföretagare. Antalet sysselsatta har ökat under flera års tid och 
under 2017 var drygt 240 000 personer sysselsatta inom området, en ökning med 
över 3 procent jämfört med året innan. Under de tre första kvartalen av 2018 har 
sysselsättningen fortsatt att stiga i motsvarande takt. 

Delbranschen har utvecklats positivt i flera år, även om produktionsvärdeindex har 
mattats av under det tredje kvartalet 2018, enligt SCB:s statistik. Arbetsgivarna i 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 har positiva förväntningar 
på efterfrågeläget, framför allt i det längre perspektivet på sex till tolv månaders sikt. 
Av arbetsgivarna i undersökningen bedömer drygt 20 procent att de behöver utöka 
personalstyrkan det kommande året, parallellt har bristen på arbetskraft minskat 
något jämfört med i vårens undersökning. 

Information och kommunikation 

Information och kommunikation sysselsatte närmare 220 000 personer under 2017, 
varav 29 procent kvinnor och 71 procent män. Näringsgrenen innefattar både IT-
branschen samt förlags- och medieverksamhet. Sysselsättningen har ökat i mycket 
god takt de senaste två åren och efterfrågeläget i branschen fortsätter att ligga på 
höga nivåer, både på sex och tolv månaders sikt. Antalet sysselsatta ökade tydligt 
under 2017 och sysselsättningen har fortsatt att öka i god takt under de tre första 
kvartalen av 2018. 

Anställningsplanerna för det kommande året har dämpats i hösten intervjuundersök-
ning, men ligger på fortsatt mycket höga nivåer. Mer än hälften av arbetsgivarna upp-
ger att de avser att öka personalstyrkan både på ett och på två års sikt. Samtidigt har 
bristen på personal med rätt kompetens varit mycket stor under de senaste åren. 
Andelen arbetsgivare som anger att de upplevt brist på arbetskraft har dock minskat i 
höstens mätning jämfört med de senaste mätningarnas mycket höga nivåer. 

Samtidigt uppger närmare 70 procent av arbetsgivare med brist på arbetskraft att 
rekryteringarna tar längre tid än normalt och mer än 40 procent lyckas inte rekrytera 
alls. Bristen på kompetens får konsekvenser. I höstens undersökning har andelen 
arbetsgivare som köpt in tjänster (inklusive lägger ut produktion) ökat och ligger tyd-
ligt över det historiska genomsnittet. I likhet med tidigare mätningar är rekryterings-
problemen störst för företagen inom datakonsultverksamhet och programvarupro-
duktion där närmare hälften av arbetsgivarna upplevt brist på arbetskraft det senaste 
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halvåret. Bristen på utbildad arbetskraft inom området är numera så utbredd att den 
begränsar sysselsättningstillväxten i branschen. 

Hotell och restaurang 

Hotell- och restaurangnäringen sysselsatte närmare 170 000 personer 2017, varav 52 
procent var kvinnor och 48 procent män. Sysselsättningen ökade med nästan 1 pro-
cent mellan 2016 och 2017. De tre första kvartalen av 2018 visar på en ökning av 
antal sysselsatta inom näringen. Hotell- och restaurangnäringen är i hög grad bero-
ende av den ekonomiska utvecklingen för såväl företag som hushåll. Den har dessu-
tom en tydlig säsongsvariation då efterfrågan är högre under sommarhalvåret än 
under vinterhalvåret. 

Arbetsförmedlingens undersökning hösten 2018 visar att arbetsgivarna inom hotell- 
och restaurangnäringen har haft en positiv efterfrågeutveckling de senaste sex måna-
derna. Samtidigt har efterfrågeförväntningarna på de kommande sex månaderna 
dämpats, på en nivå under det historiska genomsnittet. En betydande andel av 
arbetsgivarna i höstens mätning tror dock på en oförändrad efterfrågan på sex måna-
ders sikt. 

Samtidigt visar vår undersökning att andelen företag som planerar att utöka antalet 
anställda under det närmaste året har minskat jämfört med i vårens undersökning, 
men i nivå med förra höstens mätning. Andelen arbetsgivare som rapporterar om 
brist på arbetskraft de senaste sex månaderna har ökat sedan i våras och ligger fort-
satt på en nivå tydligt över det historiska genomsnittet. Bristen på arbetskraft får 
konsekvenser för arbetsgivarna. Det vanligaste är att befintlig personal får arbeta 
mer, men vi ser också att arbetsgivarna i allt högre utsträckning sänker kraven på 
utbildning och yrkeserfarenhet vid rekrytering till följd av bristen på arbetskraft.  
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Offentliga tjänster 

Den demografiska utvecklingen, med fler äldre och yngre i befolkningen, leder till 
fortsatt ökade behov av offentliga tjänster. Samtidigt är bristen på arbetskraft inom 
området utbredd, vilket hämmar jobbtillväxten inom vissa områden. Främst inom 
vård, skola och omsorg. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta 
inom offentlig tjänstesektor ökar med 25 000 personer under 2019 och med 23 000 
under 2020. 

Stark jobbtillväxt inom offentliga verksamheter 

Den offentliga tjänstesektorn omfattade sammanlagt en tredjedel av alla sysselsatta i 
åldrarna 16-64 år, motsvarande drygt 1,6 miljoner personer under 2017, varav 72 pro-
cent kvinnor och 28 procent män. Sektorn består av verksamhetsområdena utbild-
ning, vård och omsorg samt offentlig förvaltning. Sysselsättningen inom offentliga 
verksamheter har ökat i god takt de senaste åren. Under 2017 ökade sysselsättningen 
med 37 000 personer, en ökning motsvarande 2,3 procent. 

Arbetskraftsundersökningarna pekar på en fortsatt god sysselsättningstillväxt under 
de tre första kvartalen 2018, om än i en lägre takt jämfört med 2017. Arbetsför-
medlingens intervjuundersökning hösten 2018 visar att fyra av tio arbetsgivare inom 
offentlig verksamhet i offentlig regi, planerar för fler anställda det närmaste året. 
Störst andel finns hos landstingen. Bland arbetsgivarna inom vård och omsorg i pri-
vat regi planerar närmare hälften av arbetsgivarna för personalförstärkningar det 
närmaste året. 

Takten i sysselsättningsökningen avtar dock både i år och under prognosåren jämfört 
med 2017. En bidragande orsak bakom detta är den fortsatt mycket utbredda bristen 
på arbetskraft. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen ökar med 25 000 
personer 2019 respektive 23 000 personer 2020, vilket motsvarar en ökningstakt på 
1,5 procent respektive 1,4 procent. 

Demografin och behovet av offentliga tjänster  

Befolkningstillväxten i Sverige har varit hög under flera år och under 2017 ökade 
befolkningen med 1,3 procent enligt statistik från SCB. Ökningstakten väntas fort-
sätta att ligga på en relativt hög nivå, omkring 1 procent årligen under de närmaste 
åren.9 Den generella befolkningsökningen i kombination med den demografiska för-
ändringen, med fler yngre och äldre i befolkningen, ökar tydligt behovet av offentligt 
finansierade tjänster, exempelvis skola, sjukvård och omsorg. Dessutom finns fortsatt 
stora investeringsbehov inom de offentliga verksamheterna. 

  

                                                           
9 Se ”Sveriges framtida befolkning 2018-2120”, Statistiska centralbyrån (SCB) 2018, för mer detaljer. 
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Bristen på kompetens är fortsatt utbredd 

Bristen på arbetskraft är fortsatt betydligt högre inom offentliga verksamheter än 
inom det privata näringslivet. Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt störst inom 
landstingen där den legat på en hög nivå under mycket lång tid. Samtidigt har rekry-
teringsproblemen ökat snabbt i kommunerna de senaste åren. Den mycket utbredda 
bristen på utbildad arbetskraft inom offentliga verksamheter utgör redan idag ett 
hinder för jobbtillväxten inom många yrken. Samtidigt fortsätter behovet av personal 
inom utbildning, vård och omsorg att öka till följd av demografins utveckling. Stora 
pensionsavgångar inom flera yrkesgrupper bidrar ytterligare till stora rekryteringsbe-
hov inom de offentliga verksamheterna. 

 

I höstens undersökning uppger drygt 60 procent av arbetsgivarna inom den offent-
liga tjänstesektorn att de upplevt brist på arbetskraft de senaste sex månaderna. Det 
är en viss nedgång jämfört med de tidigare mätningarnas mycket höga nivåer. Ned-
gången kan delvis förklaras av att en högre andel av de offentliga arbetsgivarna juste-
rat sina krav så att man nu i högre grad än tidigare rekryterar stödjande och komplet-
terande yrkesgrupper. Parallellt försöker de offentliga verksamheterna utnyttja den 
digitala tekniken för att utveckla nya arbetssätt och effektivisera vissa arbetsuppgifter 
inom välfärden. Detta kan bidra till ett minskat rekryteringsbehov på sikt. 

Bristen på arbetskraft påverkar både verksamheterna och personalen på flera sätt, 
inte minst genom att rekryteringarna tar allt längre tid. Detta medför bland annat att 
befintlig personal får arbeta mer, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt. Sam-
tidigt visar vår intervjuundersökning att en fortsatt stor andel arbetsgivare inte lyckas 
rekrytera efterfrågad kompetens överhuvudtaget. Detta gäller i synnerhet inom 
landstingen där två av tre arbetsgivare misslyckats med sina rekryteringar. Bristen på 
arbetskraft leder därmed till att kvaliteten i servicen till allmänheten riskerar att fort-
sätta att försämras. 



Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 Offentliga tjänster 
 
 
 
 
 

51 

Fördjupning: Brist på arbetskraft inom vård, skola och omsorg 

Bristen på utbildad arbetskraft ger fortsatt stora konsekvenser för arbetsgivarna 
inom de offentliga verksamheterna. I Arbetsförmedlingens undersökning framgår 
att en stor andel av de offentliga arbetsgivarna sänker kraven på utbildning och 
yrkeserfarenhet vid rekrytering. I kärnverksamheterna vård, skola och omsorg har 
andelen arbetsgivare som sänkt sina krav ökat tydligt de senaste åren.  

Arbetsgivarna sänker kraven till följd av brist på kompetens 

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning framgår att en stor andel offentliga 
arbetsgivare sänker kraven på utbildning och yrkeserfarenhet i samband med rekry-
teringar. Hösten 2018 uppger sammantaget omkring en tredjedel av arbetsgivarna 
inom offentliga verksamheter att de sänkt kraven på utbildning och yrkeserfarenhet 
vid rekrytering till följd av bristen på utbildad arbetskraft. 

Sänkta krav på yrkeserfarenhet inom vård, skola och omsorg 

En nedbrytning på olika verksamhetsområden inom de offentliga verksamheterna 
visar att hela 43 procent av arbetsgivarna inom vården hösten 2018 sänkt kraven på 
yrkeserfarenhet vid rekrytering. Det är en andel som har ökat successivt – och mer än 
fördubblats de senaste tio åren. 

Även inom skolan (och barnomsorgen) har andelen arbetsgivare som sänkt kraven på 
yrkeserfarenhet ökat tydligt de senaste åren. I höstens undersökning svarar 35 pro-
cent av arbetsgivarna som upplevt brist på arbetskraft att de sänkt kraven vid rekryte-
ring. Även inom omsorgsverksamheten har andelen arbetsgivare som sänkt kraven 
på yrkeserfarenhet ökat tydligt under de senaste tio åren. Andelen var dock som 
högst under hösten 2017, vilket sannolikt förklaras av det ökade trycket på socialför-
valtningen som följde av det stora antalet nyanlända under 2015-2016. 
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Varannan arbetsgivare inom skolan har sänkt kraven på utbildning 

Det verksamhetsområde som tydligast sänkt utbildningskraven till följd av den 
utbredda bristen på arbetskraft är verksamheter inom skolan (inklusive barnomsorg). 
Inom detta område anger mer än hälften av arbetsgivarna som upplevt brist på 
arbetskraft att de har sänkt utbildningskraven. Andelen har dock minskat något i de 
senaste mätningarna jämfört med de högsta nivåerna under 2016-2017. Även arbets-
givare inom omsorgen har tydligt justerat sina krav på utbildning till följd av kompe-
tensbristen. Andelen har ökat från runt 10 procent för fem år sedan till över 30 pro-
cent hösten 2018. 

Inom vården har andelen arbetsgivare som sänkt sina krav på utbildning varit lägre, 
sannolikt till följd av att många yrken inom området är legitimationsyrken. Andelen 
arbetsgivare inom vården som sänkt krav på utbildning var som högst, omkring 30 
procent, under 2016-2017. Under denna period var även bristen inom offentliga verk-
samheter sammantaget som störst, enligt Arbetsförmedlingens undersökningar. 
Sedan dess har andelen arbetsgivare inom vården som sänkt kraven på utbildning 
minskat, till omkring 20 procent hösten 2018. 

 

Sänkta krav ger möjligheter för fler 

Att andelen arbetsgivare som sänkt sina krav vid rekrytering börjat minska hänger 
sannolikt samman med att arbetsgivarna i allt högre utsträckning rekryterar kom-
pletterande yrkesgrupper för att hantera bristsituationen. Mer ändamålsenliga 
arbetssätt, där organisationerna låter andra roller och kompetenser hantera vissa 
delar och arbetsuppgifter, kan bidra till att kompetensförsörjningen förbättras och 
bristen på arbetskraft mildras – åtminstone på kort sikt. Exempel på detta är vårdbi-
träden och serviceassistenter inom vård och omsorg liksom lärarassistenter och 
andra stödfunktioner inom skolan. 

Denna utveckling har bidragit till den senaste tidens sysselsättningstillväxt inom de 
offentliga verksamheterna och kan samtidigt vara en möjlighet för personer som sak-
nar erfarenhet och längre utbildning att komma in på arbetsmarknaden. 
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Utbildning 

Under 2017 ökade antalet sysselsatta inom utbildningsområdet med 2,2 procent 
enligt AKU, till drygt 560 000 personer. Av det totala antalet sysselsatta var 72 pro-
cent kvinnor och 18 procent män. Under 2018 har sysselsättningen fortsatta att öka, 
men i en lägre takt. 

Befolkningens utveckling mot allt fler unga bidrar till en fortsatt stor efterfrågan på 
framför allt pedagogisk personal. Enligt SCB kommer befolkningen i åldrarna 1-19 år 
att öka med sammanlagt nära 60 000 personer under 2019 och 2020, vilket innebär 
en ökningstakt på 1,2 procent per år i genomsnitt. Satsningen på mer än 90 000 nya 
utbildningsplatser inom vuxenutbildning, folkhögskola samt universitet och högskola 
till 2021 är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen men bidrar samtidigt ytter-
ligare till det växande behovet av arbetskraft inom utbildningsområdet. Bristen på 
utbildad arbetskraft är redan i nuläget stor på de flesta håll i landet och kommer att 
fortsätta att vara mycket utbredd under prognosperioden. 

Vård och omsorg 

Antalet sysselsatta inom vård och omsorg var närmare 740 000 personer i genom-
snitt under 2017 enligt AKU, varav 79 procent kvinnor och 21 procent män. Detta kan 
jämföras med drygt 720 000 året innan, det vill säga en ökning på 1,9 procent. Under 
2018 har sysselsättningen utvecklats svagare. 

Efterfrågan på personal inom vård och omsorg påverkas, liksom inom utbildnings-
sektorn, av den demografiska utvecklingen. Parallellt med den stora ökningen av 
antalet yngre i befolkning kommer antalet i befolkningen som är 80 år eller äldre öka 
med närmare 23 000 personer under de kommande två åren. Det motsvarar en årlig 
ökningstakt på omkring 2,2 procent och ökningstakten accelererar bortom vår pro-
gnoshorisont. Sammantaget innebär de demografiska förändringarna ett ökat behov 
av personal inom vård- och omsorgsområdet. Bristen på utbildad arbetskraft, som 
redan idag är påtaglig inom flera yrkeskategorier inom området, kommer i och med 
det att fortsätta att vara mycket hög under prognosperioden. 

Offentlig förvaltning 

Antalet sysselsatta inom offentlig förvaltning ökade med 3,5 procent till drygt 
325 000 personer under 2017 enligt AKU. Av det totala antalet sysselsatta var 56 pro-
cent kvinnor och 44 procent män. Under inledningen av 2018 har antalet sysselsatta 
fortsatt att öka. 

Den offentliga förvaltningen omfattar verksamhetsområden med myndighetskarak-
tär, exempelvis administration av statliga, landstings- och kommunala förvaltningar 
samt sysselsatta inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen och Försvars-
makten. Anställningsbehoven inom den offentliga förvaltningen följer inte befolk-
ningsutvecklingen lika nära som utbildningsväsendet eller vård- och omsorgsverk-
samheten gör. Fler personer som omfattas av de offentliga trygghetssystemen inne-
bär ett i allmänhet större personalbehov i den offentliga förvaltningen, men digitali-
sering och andra typer av effektivisering kan verka i motsatt riktning.  
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Utbudet av arbetskraft 

Sedan 2008 har hela tillskottet till befolkningen i yrkesaktiv ålder bestått av utrikes 
födda. De senaste årens arbetskraftsökningar är ett resultat av både en ökad 
befolkning i yrkesaktiva åldrar och av ett ökat arbetskraftsdeltagande. Under 2019 
och 2020 väntas arbetskraften fortsätta att växa med ytterligare 133 000 personer 
samtidigt som arbetskraftsdeltagandet stiger till drygt 85 procent. En mycket stor 
del av ökningen av arbetskraften består av utrikes födda. 

Befolkningen växer starkt  

Under de senaste åren har den inrikes födda befolkningen i yrkesaktiv ålder, 16-64 år, 
minskat kontinuerligt. Den befolkningstillväxt som ändå har skett i yrkesaktiva åldrar 
har alltså helt bestått av utrikes födda. Utvecklingen är ett resultat av demografiska 
faktorer där inflödet av yngre inrikes födda till arbetskraften har varit mindre än 
utflödet av äldre, samtidigt som den utrikes födda befolkningen i yrkesaktiva åldrar 
har ökat. Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos kommer den inrikes födda delen 
av befolkningen att fortsätta minska fram till år 2022. Detta innebär att utvecklingen 
på svensk arbetsmarknad under prognosperioden till stor del beror på hur väl utrikes 
födda etablerar sig på arbetsmarknaden. 

 

Sverige har det högsta arbetskraftsdeltagandet i EU 

Under de senaste tio åren har arbetskraften i Sverige ökat med över 500 000 perso-
ner, motsvarande en ökningstakt på knappt 1 procent årligen. Sverige har det högsta 
arbetskraftsdeltagandet av samtliga EU-länder enligt Eurostat. Detta främst genom 
ett högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor, där Sverige skiljer sig markant från 
andra länder. Det är just det höga arbetskraftsdeltagandet bland inrikes födda kvin-
nor som är en betydande anledning till att Sverige har högst arbetskraftsdeltagande i 
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hela EU. Arbetskraftsdeltagandet i befolkningen (16-64 år) tredje kvartalet 2018 var 
85,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Arbetskraftsdeltagandet har dessu-
tom fortsatt att öka både bland inrikes och utrikes födda. 

Det är dock fortfarande förhållandevis stora skillnader i arbetskraftsdeltagande mel-
lan olika grupper, exempelvis mellan yngre och äldre samt mellan utrikes och inrikes 
födda. Dessutom finns ett visst gap mellan kvinnor och män, där arbetskraftsdelta-
gandet bland utrikes födda kvinnor är märkbart lågt både jämfört med utrikes födda 
män men också med inrikes födda kvinnor. Detta hänger samman med att utbild-
ningsnivån bland nyanlända är förhållandevis låg vilket gör att de studerar en tid 
istället för att träda in i arbetskraften direkt. Många av de som står utanför arbets-
kraften bland utrikes födda befinner sig just i studier. 

 

Av alla personer i åldrarna 16-64 år är det knappt en miljon som inte deltar i arbets-
kraften. De vanligaste orsakerna till att stå utanför arbetskraften är studier (30 pro-
cent) och sjukdom (26 procent). Det finns dock vissa skillnader mellan kvinnor och 
män, exempelvis är det en något större andel av kvinnorna som är sjuka, 28 procent, 
jämfört med 23 procent av männen. Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är 
mer påtagliga, där utrikes födda kvinnor skiljer sig från andra grupper genom att 15 
procent av de som är utanför arbetskraften är hemarbetande. Andra orsaker till att 
stå utanför arbetskraften är pension, värnplikt eller lediga. 

Arbetskraften ökar med 133 000 personer under 2019-2020 

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetskraften ökar med 74 000 personer i år, följt 
av 72 000 personer, motsvarande 1,4 procent under 2019. Under 2020 bedöms 
arbetskraften öka med 61 000 personer, motsvarande 1,1 procent. Den nuvarande 
ökningen av arbetskraften drivs såväl av en växande utrikes född befolkning i åld-
rarna 16-64 år som av ett ökat arbetskraftsdeltagande bland både utrikes och inrikes 
födda. Det tydligt ökade tillskottet av utrikes födda i arbetskraften är en effekt av de 
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senare årens migration. Mot slutet av prognosperioden har därmed arbetskraftsdelta-
gandet stigit med 1 procentenhet till mycket höga 85,1 procent. 

Under prognosåren ökar arbetskraftsdeltagandet främst bland utrikes födda, där det 
beräknas stiga med två procentenheter till 81,8 procent mot slutet av perioden. Detta 
är en nivå nära arbetskraftsdeltagandet bland inrikes födda, där det beräknas till 86,2 
procent år 2020. Utrikes födda svarar i och med det för så gott som hela tillskottet av 
arbetskraften både år 2019 och 2020. 

 

Arbetsförmedlingen räknar således med en fortsatt tydlig ökning av såväl antalet per-
soner i arbetskraften som av arbetskraftsdeltagandet under prognosperioden. 
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Arbetslösa 

Under 2018 faller arbetslösheten från 6,7 till 6,4 procent. Under prognosåren, 2019-
2020, förväntas dock arbetslösheten gradvis att åter börja stiga. Nästa år beräknas 
arbetslöshetsnivån till 6,5 procent för att nå 6,7 procent år 2020. Utvecklingen 
hänger samman med ett starkt arbetskraftstillskott i grupper som initialt står 
längre ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt försvagas jobbtillväxten i takt med att 
konjunkturen dämpas. 

Arbetslösheten stiger något under prognosåren  

Efter finanskrisen pendlade arbetslösheten i Sverige omkring 8 procent fram till och 
med 2014. Men under 2015 stärktes konjunkturen och arbetslösheten har därefter 
gradvis minskat. År 2017 var nivån 6,7 procent i åldrarna 16-64 år, jämfört med 7,0 
procent året innan. 

Efter en fortsatt tydlig minskning under första och andra kvartalet 2018 (med 0,5 
respektive 0,4 procentenheter) föll arbetslösheten bara marginellt under det tredje 
kvartalet, med 0,1 procentenhet till 6,1 procent. Bakom inbromsningen ligger en sva-
gare utveckling hos kvinnor, bland vilka arbetslösheten steg från 6,1 till 6,3 procent 
mellan tredje kvartalet 2017 och tredje kvartalet 2018. 

Att arbetslösheten nu stiger bland kvinnor kan främst kopplas till att många nyan-
lända kvinnor i allt högre utsträckning har börjat träda in i arbetskraften. Bland män-
nen fortsatte arbetslösheten samtidigt att sjunka, från 6,4 till 6,0 procent. 

För helåret 2018 beräknar Arbetsförmedlingen arbetslöshetsnivån till 6,4 procent, 
vilket innebär en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med året innan. Under 
prognosperioden förväntas dock arbetslösheten gradvis att åter börja stiga. Nästa år 
beräknas arbetslöshetsnivån till 6,5 procent för att stiga med ytterligare 0,2 procen-
tenheter till 6,7 procent under 2020. 

Utvecklingen hänger samman med ett fortsatt starkt arbetskraftstillskott i grupper 
som initialt står längre ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt försvagas jobbtillväxten 
under prognosperioden då konjunkturen dämpas. 

Under 2018 minskar därmed antalet arbetslösa med 9 000 personer till 338 000 räk-
nat som helårsgenomsnitt. Nästa år, 2019, beräknas istället antalet arbetslösa att öka 
något, med 5 000 till 343 000. Under 2020 förväntas antalet stiga med ytterligare 
15 000 personer till totalt 358 000 arbetslösa. 

För åldersgruppen 15-74 år, som utgör det internationellt jämförbara arbetslöshets-
måttet, beräknas arbetslösheten till 6,3 procent under 2018 och till 6,4 procent år 
2019. År 2020 bedöms arbetslösheten i detta åldersspann till 6,6 procent. 
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Arbetslösheten ökar bland utrikes födda 

Efter att ha minskat sedan slutet på 2016 började arbetslösheten bland utrikes födda 
att åter att stiga första halvåret 2018. Tredje kvartalet 2018 uppgick arbetslösheten 
bland utrikes födda till 15,2 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än för ett år 
sedan. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader både vad gäller nivån på – och 
utvecklingen av – arbetslösheten mellan olika grupper av utrikes födda. 

Bland utomeuropeiskt födda personer var arbetslösheten 21,1 procent tredje kvartalet 
2018, enligt AKU. Det kan jämföras med 20,4 procent för ett år sedan. Bland perso-
ner som är födda i Europa (men utanför Sverige) var nivån 7,0 procent i det tredje 
kvartalet, en minskning med 0,5 procentenheter sedan fjolåret. 

Arbetslösheten fortsätter alltså att vara betydligt högre bland personer som är födda 
utanför Europa än bland övriga invandrare. Eftersom det enbart är bland personer 
som är födda utanför Europa som arbetslösheten ökar, tenderar skillnaderna i arbets-
löshetsnivå mellan olika grupper av utrikes födda dessutom att öka. 

Utvecklingen hänger samman med att allt fler utrikes födda, framföra allt utomeuro-
peiskt födda personer, nu träder in i arbetskraften. Många av dessa har en relativt 
svagare position i konkurrensen om jobben. Många har bara kortare vistelsetider i 
Sverige bakom sig och dessutom saknar en stor andel en gångbar utbildning. Bland 
inrikes födda fortsätter arbetslösheten födda att falla mycket tydligt. Tredje kvartalet 
var nivån mycket låga 3,5 procent. Det är en minskning med 0,4 procentenheter jäm-
fört med fjolåret. 

Under prognosåren kommer fortsatt många utrikes födda (främst personer födda 
utanför Europa) att träda in i arbetskraften. Som nämnts tidigare står de för i princip 
hela tillskottet av arbetskraften. Utvecklingen innebär att antalet arbetslösa utrikes 
födda stiger till 207 000 personer år 2020, motsvarande en arbetslöshetsnivå på 16,1 
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procent. Det kan jämföras med 15,4 procent år 2018. Som beskrivits tidigare är 
arbetslösheten bland inrikes födda redan i dagsläget mycket låg. Det finns mycket 
som tyder på att de nyttjade arbetskraftsresurserna bland inrikes födda ligger nära 
det potentiella taket. År 2020 beräknas arbetslösheten bland inrikes födda till 3,7 
procent, det kan jämföras med 3,8 procent 2018. 

Alltjämt stora skillnader i arbetslöshet beroende på utbildning 

Som beskrivits tidigare har personer med kort (förgymnasial) utbildning en svår situ-
ation på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden är tydligt lägre bland dem med 
kort utbildning än bland dem med längre utbildning. Samtidigt är arbetslösheten 
påtagligt högre. Tredje kvartalet 2018 var arbetslösheten 16,9 procent bland personer 
i åldrarna 25-64 år som saknar en gymnasieutbildning. En nivå som nästan är fyra 
gånger högre än bland dem med minst en gymnasieutbildning i motsvarande åldrar 
bland vilka nivån var 4,5 procent. 

Arbetslösheten är synnerligen hög bland personer som är född utanför Europa och 
som saknar en gymnasieutbildning, 37,0 procent i åldrarna 25-64 år Det kan jämfö-
ras med 12,2 procent bland övriga utrikes födda 25-64 år med motsvarande utbild-
ning. Bland inrikes födda i samma åldrar med motsvarande utbildning uppgick 
arbetslösheten till 4,5 procent tredje kvartalet 2018. 

 

Även bland dem med längre utbildning är det mycket stora skillnader i arbetslöshet 
mellan inrikes och utrikes födda – och mellan olika grupper av utrikes födda. Skillna-
derna i arbetslöshet mellan utomeuropeiskt födda och övriga utrikes födda är alltså 
påtagliga för alla utbildningsnivåer. Bland personer 25-64 år som är födda utanför 
Europa med eftergymnasial utbildning (två år eller mer) uppgick arbetslösheten till 
13,7 procent i det tredje kvartalet. Det är en mer än tre gånger så hög nivå som bland 
personer som är födda i Europa (utanför Sverige) i samma åldrar med motsvarande 
utbildning bland vilka arbetslösheten var 4,1 procent. Bland inrikes födda 25-64 år 
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med eftergymnasial utbildning (två år eller mer) var arbetslösheten mycket låga 1,9 
procent tredje kvartalet 2018. 

Andelen arbetslösa ungdomar är oförändrad 

De sammantaget små förändringarna av arbetslösheten under tredje kvartalet inne-
bär att arbetslösheten också bara förändrats i mindre utsträckning i olika åldersgrup-
per. Arbetslösheten bland ungdomar (16-24 år) fortsätter därmed att vara påtagligt 
högre än bland äldre. Tredje kvartalet uppgick arbetslösheten bland ungdomar till 
14,0 procent, vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med fjolåret. En betydande 
andel av de arbetslösa ungdomarna är emellertid heltidsstuderande. 

Bland personer i åldrarna 25-34 år och 55-64 år minskade arbetslösheten bara svagt 
under det tredje kvartalet, med 0,2 respektive 0,1 procentenhet. I dessa grupper upp-
gick arbetslösheten tredje kvartalet 2018 till 6,1 respektive 4,7 procent. Hos personer 
35-54 år var arbetslösheten oförändrad på 4,7 procent. 

Fortsatt små förändringar av andelen långtidsarbetslösa 

I samband med finanskrisen steg arbetslösheten kraftigt. Mellan 2008 och 2010 
ökade antalet arbetslösa (16-64 år) med över 120 000 personer, från 294 000 till 
417 000. I spåren av detta ökade andelen långtidsarbetslösa (27 veckor eller mer) 
från 25 procent till 33 procent av alla arbetslösa. Under åren därefter skedde en viss 
nedgång, men sedan 2014 har andelen stabiliserats på en nivå strax under 30 pro-
cent. 

 

Tredje kvartalet 2018 var andelen långtidsarbetslösa till omkring 28 procent (enligt 
säsongrensade trendvärden). Sedan 2014 har det alltså bara skett mindre föränd-
ringar av andelen långtidsarbetslösa, men trenden indikerar för närvarande en fal-
lande tendens.  
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Fortsatt låga varseltal 

Under årets tio första månader har sammanlagt 29 000 personer varslats om uppsäg-
ning.10 Detta är samma antal som under motsvarande period i fjol. I ett något längre 
tidsperspektiv har antalet varslade samtidigt minskat något och jämfört med de två 
senaste perioderna med höga varseltal – 2008-2009 respektive 2012-2013 – är 
dagens nivåer låga. 

Arbetsförmedlingen följer kontinuerligt upp både hur stora andelar av de som vars-
lats som blir uppsagda och hur stora andelar som skriver in på förmedlingen som 
arbetslösa. Under de tio senaste åren har andelen uppsagda uppgått till 70 procent. 
Denna andel har varit mycket stabil under perioden.  

Under samma period har andelen av de varslade som skrivit in sig som arbetslös på 
Arbetsförmedlingen halverats – från omkring 30 procent under finanskrisen 2008-
2009 till en nivå på omkring 15 procent under de tre senaste åren. Detta innebär att 
många snabbt är i arbete efter ett varsel.  

Denna bild bekräftas av Arbetskraftsundersökningarna där det framgår att personal- 
och driftsinskränkningar är en mycket liten källa till arbetslöshet. På senare år är 
detta orsaken bakom arbetslösheten för endast omkring 10 procent av de arbetslösa. 

  

                                                           
10 En arbetsgivare som avser att säga upp minst fem medarbetare är skyldig att anmäla detta till 
Arbetsförmedlingen. Ju fler medarbetare som berörs desto längre tid innan första berörda personen slutar sin 
anställning skall denna anmälan göras. Detta regleras i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande 
åtgärder. 
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Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 

I år minskar antalet inskrivna arbetslösa med 16 000 till 347 000 personer. Detta 
är i linje med vad som bedömdes i föregående prognos. Under 2019 beräknas anta-
let inskrivna arbetslösa minska med ytterligare 12 000 personer, till 335 000. Året 
därefter, 2020, bedöms antalet inskrivna beräknas vara i genomsnitt 345 000, vil-
ket är 10 000 fler än 2019. 

Sammantaget små förändringar av antalet inskrivna arbetslösa 
under prognosåren 

Efter att ha minskat sedan slutet på 2013 började antalet inskrivna arbetslösa, som 
utgörs av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, åter att stiga 
under våren 2017. Under hösten började dock antalet åter att falla. Sammantaget var 
antalet inskrivna arbetslösa i det närmaste oförändrat under 2017 jämfört med 2016 
eller 363 000 personer. 

Under 2018 har antalet inskrivna arbetslösa minskat i god takt. Uttryckt som genom-
snitt för helåret 2018 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till 347 000 personer, en 
minskning med 16 000 personer jämfört med 2017. Nästa år, 2019, väntas antalet att 
minska med ytterligare 12 000 personer till 335 000. Antalet inskrivna arbetslösa 
beräknas vara i genomsnitt 345 000 år 2020. Av de inskrivna arbetslösa år 2020 
beräknas 207 000 vara utrikes födda och 138 000 vara inrikes födda. 

 

Att antalet inskrivna arbetslösa stiger mot slutet av prognosperioden förklaras, som 
beskrivits tidigare, dels av en avkylning av konjunkturen, dels av fortsatta struktur-
förändringar på arbetsmarknaden. Därtill kommer färre än vad vi beräknade i föregå-
ende prognos att övergå till arbete med stöd. Samtliga beräkningar av inskrivna 
arbetslösa är baserade på tillgänglig information. 
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Färre inskrivna arbetslösa är födda utanför Europa… 

Efter flera år av påtagliga ökningar började antalet inskrivna arbetslösa som är födda 
utanför Europa att falla under inledningen av 2018. Under loppet av året har ned-
gången tilltagit. I oktober 2018 var antalet 163 000, att jämföra med 170 000 samma 
månad 2017. 

Bakom nedgången ligger bland annat ett något lägre inflöde av nya utomeuropeiska 
arbetssökande till Arbetsförmedlingen än tidigare år, inte minst till etableringspro-
grammet. Dessutom har andelen personer som övergått till arbete efter avslutad eta-
bleringsplan stigit påtagligt under 2018. Här kan extratjänsterna framhållas som en 
bidragande faktor. 

Parallellt har antalet inskrivna arbetslösa som är födda i Sverige eller övriga Europa 
fortsatt att minska tydligt. I oktober 2018 var antalen 141 000 och 36 000, vilket 
innebär minskningar med 11 000 personer respektive 2 000 personer jämfört med 
fjolåret. 

 

… och antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning minskar 

Parallellt började även antalet inskrivna arbetslösa som saknar en gymnasieutbild-
ning att minska under 2018. Även här har ökningen av extratjänsterna bidragit. Dess-
utom har fler gått till reguljär utbildning. I oktober 2018 saknade omkring 122 000 
inskrivna arbetslösa en gymnasieutbildning, det kan jämföras med 127 000 för ett år 
sedan. Därmed framgår det samtidigt att personer med kort utbildning fortsätter att 
utgöra en stor andel, drygt 35 procent, av samtliga inskrivna arbetslösa. 

En majoritet (närmre sju av tio) av de inskrivna arbetslösa som saknar en gymnasie-
utbildning är födda utanför Europa. Många av dessa har dessutom en utbildning som 
är kortare än 9 (10) årig grundskola. I slutet på oktober 2018 fanns det sammantaget 



Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 
 
 
 
 
 

64 

65 000 inskrivna arbetslösa med denna utbildningsnivå. En klar majoritet – 52 000 
personer – av dessa var födda utanför Europa. 

 

Under prognosåren kommer inslaget av inskrivna arbetslösa som har en kort (för-
gymnasial) utbildning att vara fortsatt högt – arbetsmarknaden kommer således även 
framöver att vara begränsad för personer med kort utbildning. 

Antalet inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete minskar 

Efter att kontinuerligt ha ökat sedan maj 2015 (jämfört med samma månad året 
innan) började antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 måna-
der att falla vid halvårsskiftet 2018. Nedgången har dessutom tilltagit under hösten. 
En del av förklaringen bakom utvecklingen är allt färre inskrivna arbetslösa nu går in 
i långtidsarbetslöshet. En annan del av förklaringen är att fler inskrivna arbetslösa 
med långa tider utan arbete har gått till en extratjänst. Dessutom har fler gått till 
reguljär utbildning. I oktober fanns det 146 000 personer som varit inskrivna arbets-
lösa utan arbete i mer än 12 månader vid Arbetsförmedlingen. Det är 5 000 färre än i 
fjol. Samtidigt har inskrivna arbetslösa med kortare tider utan arbete minskat med 
15 000. 

I och med det har andelen inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete bara stigit 
svagt jämfört med fjolåret, från 42 till 43 procent. Över en längre tidshorisont är 
emellertid trenden mot ett ökat inslag av långtidsarbetslösa bland de inskrivna 
arbetslösa tydligare. Under den senaste tioårsperioden, sedan oktober 2008, har 
andelen ökat med 18 procentenheter. 

Den mer långsiktiga utvecklingen kan i hög grad förklaras av att sökandesamman-
sättningen har förändrats mycket tydligt de senaste tio åren, så att en större andel av 



Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 
 
 
 
 
 

65 

de inskrivna arbetslösa står längre från arbetsmarknaden. Förändringen kan hänfö-
ras såväl till konjunkturella och strukturella orsaker som till ett antal arbetsmark-
nadspolitiska reformer. Läs mer om sökandesammansättningen nedan. 

Som beskrevs tidigare har exempelvis andelen som saknar en utbildning motsva-
rande grundskolenivå stigit påtagligt under senare år. Många av de inskrivna arbets-
lösa som saknar en sådan utbildning är, som också beskrivits tidigare, personer som 
är födda utan Europa och som många gånger bara har kortare vistelsetider bakom sig 
i Sverige. 

 

Av de inskrivna arbetslösa som har långa tider utan arbete saknar drygt 40 procent 
(59 000 personer) en gymnasieutbildning. Drygt 33 000 har utbildning som är kor-
tare än 9 (10) årig grundskola. Omkring 57 procent (84 000 personer) av dem som 
varit inskrivna utan arbete i 12 månader mer är personer som är födda utanför 
Europa, varav många saknar en gymnasieutbildning. 

Den höga andelen utomeuropeiskt födda bland de inskrivna arbetslösa med långa 
tider förklaras delvis av att det alltjämt finns ett stort antal personer inom etablering, 
vilket i normalfallet som längst pågår i 24 månader. Antalet personer inom etablering 
som varit utan arbete i mer än 12 månader var omkring 29 000 i slutet på oktober. 
Det är i nivå med fjolåret. 

Det är dessutom en förhållandevis stor andel som efter att etablering avslutats fort-
satt är inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Detta gör att antalet personer 
som är födda utanför Europa och inskrivna arbetslösa – men inte inom etablering – 
med långa tider utan arbete alltjämt ökar, om än svagare än tidigare. På ett år (okto-
ber 2018 jämfört med oktober 2017) har antalet stigit med drygt 1 000 personer, till 
omkring 54 000. 

Därmed framgår att minskningen av antalet långtidsarbetslösa hittills bara skett per-
soner som är födda i Sverige eller övriga Europa. Jämförs oktober 2018 med samma 
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månad i fjol har antalet med inskrivningstider på 12 månader bland dessa minskat 
med 6 000 personer, till 62 000. 

Tre av fyra inskrivna arbetslösa har svårt i konkurrensen om job-
ben 

Sammantaget utgörs tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa av personer som – av 
olika anledningar – har det relativt svårare i konkurrensen om jobben på arbetsmark-
naden. Det handlar, som beskrivits tidigare, dels om personer som saknar gymnasie-
utbildning, dels om personer som är födda utanför Europa – varav många har kortare 
vistelsetider bakom sig i Sverige och en stor andel har en mycket kort (kortare än 
grundskola) utbildningsbakgrund. Även personer som har en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga har i genomsnitt svårare att hävda sig i konkur-
rensen om jobben på arbetsmarknaden. Detsamma gäller arbetslösa som eller är 55 
år eller äldre. 

Sammantaget har det visat sig att jobbchansen11 för personer som tillhör en eller flera 
av dessa grupper i genomsnitt är lägre än för andra arbetslösa. Det innebär att perso-
ner i dessa grupper i genomsnitt löper en högre risk än andra att hamna i långvariga 
perioder av arbetslöshet (även om det finns betydande variationer mellan individer). 

Bland inskrivna arbetslösa födda utanför Europa uppgår andelen långtidsarbetslösa 
till 51 procent, bland personer som saknar gymnasieutbildning är motsvarande andel 
48 procent. Bland inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning och bland arbets-
lösa 55 år eller äldre utgör de långtidsarbetslösa ett ännu tydligare inslag, andelarna 
som varit utan arbete i 12 månader eller mer bland dessa uppgår till 59 respektive 54 
procent. Detta kan exempelvis jämföras med 34 procent bland personer med gymna-
sieutbildning som är födda i Sverige eller övriga Europa. 

I slutet på oktober 2018 uppgick antalet inskrivna arbetslösa som tillhörde en eller 
flera av dessa grupper, som i genomsnitt kan sägas ha en svagare ställning på arbets-
marknaden, till närmare 259 000 personer. Det är nästan 14 000 färre än i oktober 
2017. 

Minskningen kan förstås kopplas till den tidigare beskrivna nedgången av antalet 
inskrivna arbetslösa som saknar en gymnasieutbildning (från 127 000 till 122 000 
personer) samt till nedgången av inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa 
(från 170 000 till 163 000 personer). På motsvarande sätt som för dessa två grupper 
har nedgången även sammantaget för alla fyra grupper som har svagare konkurrens-
förmåga tilltagit under loppet av 2018. 

Antalet arbetslösa har även minskat bland personer med funktionsnedsättning och 
bland personer 55-64 år. Jämförs oktober 2018 med samma månad i fjol har antalet 
inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning minskat med 3 000 personer, till 

                                                           
11 För en beskrivning av jobbchansen, se Arbetsmarknadsrapport 2018 (Arbetsförmedlingen, 2018). 
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62 000 personer. Bland personer 55-64 år sjönk antalet samtidigt med knappt 2 000 
personer och var 56 000 i slutet på oktober 2018. 

 

Under 2019 kommer antalet inskrivna arbetslösa fortsätta att minska på bred front – 
och i princip för samtliga grupper av inskrivna arbetslösa. Därmed väntas även 
arbetslösheten att minska bland dem som har en sämre konkurrensförmåga om job-
ben, till 255 000 personer räknat som årsgenomsnitt 2019. Det kan jämföras med 
264 000 år 2018. Antalet övriga inskriva arbetslösa faller därmed till 80 000 under 
nästa år. 
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Regional utveckling 

Under prognosperioden blir jobben fler i hela landet och antalet inskrivna arbets-
lösa blir samtidigt färre. Storstadsregioner och storstadsnära län får fortsatt störst 
del av jobbtillväxten, tack vare en större branschbredd och tydligare specialisering. 
En stor utmaning på många håll i landet är att attrahera arbetskraft för att säkra 
kompetensförsörjningen på de lokala arbetsmarknaderna, och särskilt viktigt blir 
att behålla den arbetskraft som finns. 

Konjunkturen fortsatt stark och jobben blir fler i hela landet 

En regional nedbrytning av Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar att arbets-
givarna är fortsatt optimistiska och tror på en ökad efterfrågan på varor och tjänster 
med några få undantag. En jämförelse med utgångspunkt i det historiska genomsnit-
tet i respektive län visar att arbetsgivarnas förväntningar är starkare än normalt i de 
allra flesta län. Samtidigt är anställningsplanerna fortsatt optimistiska i samtliga län. 

I ett regionalt perspektiv väntas därmed tillväxten av nya jobb bli mycket bred. Job-
ben blir fler i hela landet men det är i högre grad än tidigare i storstadslänen och i 
storstadsnära regioner som jobben växer fram. Sysselsättningen ökar mest i Stock-
holms, Uppsala, Skåne Östergötlands, Hallands och Västra Götalands län. Detta kan 
kopplas till att de nya jobben i första hand fortsätter att växa fram inom privat och 
offentlig tjänstesektor, vilka är stora i dessa regioner. Dessutom visar arbetsmark-
naderna i dessa län en större branschbredd och en tydligare specialisering än många 
andra län vilket bidrar till den goda jobbtillväxten. 

Samtidigt blir jobbtillväxten svagare i län med en mer ensidig näringsstruktur. I de 
regioner där den privata tjänstesektorn är mindre är jobbtillväxten inom området 
offentliga tjänster därmed avgörande för sysselsättningstillväxten. Eftersom behoven 
är stora inom området offentliga tjänster bidar det till att jobben fortsätter att bli fler 
i hela landet. 

Bristen på utbildad arbetskraft är utbredd i hela landet 

Arbetsgivarnas svårigheter att hitta utbildad arbetskraft är stora i hela landet och 
bristen på kompetens hämmar sysselsättningstillväxten allt mer i ett brett regionalt 
perspektiv. De större städerna är expansiva med stark sysselsättningstillväxt och stor 
efterfrågan på arbetskraft. Det medför en bristsituation samtidigt som detta dränerar 
mindre kommuner på arbetskraft så att bristsituationer uppstår även där. Mindre 
städer och län har dessutom ofta redan problem vid ersättningsrekryteringar till följd 
av förhållandevis stora pensionsavgångar. 

För att långsiktigt klara kompetensförsörjningen är det viktigt att det regionala 
utbildningsutbudet motsvarar behoven på den regionala arbetsmarknaden, detta gäl-
ler utbildningar på alla nivåer. Dessutom är det centralt att infrastruktur och pend-
lingsmöjligheter är väl utbyggda samt att tillgången på bostäder är god. Detta gäller i 
hela landet. 
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I många regioner utgör den svaga utvecklingen av arbetskraften en stor utmaning. 
Befolkningstillväxten i åldrarna 16-64 har varit starkast i Stockholms län, där också 
jobbtillväxten är som störst, men under de senare åren är det bara Hallands och Upp-
sala län som har haft en växande befolkning i dessa åldrar vad gäller inrikes födda. 
Således består hela nettotillskottet till arbetskraften av utrikes födda på de allra flesta 
håll i landet. Även framöver bedöms befolkningstillväxten i åldrarna 16-64 år vara 
som störst i Stockholms län, följt av Uppsala och Skåne län. För flera norrlandslän 
samt för Gotlands län bedöms befolkningen i åldrarna 16-64 år krympa. En anledning 
är ett kraftigt flyttnetto till storstadsregionerna bland utrikes födda, samt större pen-
sionsavgångar än tillskott av unga i befolkningen. Det innebär en stor utmaning att 
attrahera och behålla arbetskraften i de mindre länen och i glesbygd för att säkra 
kompetensförsörjningen. Se även fördjupningen Ett regionalt perspektiv på befolk-
ningsutvecklingen till 2025. 

Andelen inskrivna arbetslösa blir lägre i samtliga län 

Under 2019 blir jobben fler i hela landet och andelen inskrivna arbetslösa minskar i 
samtliga län. I dagsläget har Gotlands, Uppsala, Stockholms och Jönköpings län lägst 
arbetslöshet. Dessa län samt Västerbottens län bedöms även i slutet av prognospe-
rioden vara de regioner med lägst arbetslöshet, drygt 5 procent. Högst arbetslöshet 
har i dagsläget Södermanlands, Skåne, Blekinge och Gävleborgs län. Även i slutet av 
prognosperioden bedöms dessa län ligga i topp med en arbetslöshet på runt eller 
drygt 8,5 procent. Det betyder samtidigt att inget län kommer att ha en arbetslöshet 
över tio procent i slutet av prognosperioden – vilket flera län länge haft. 

Störst skillnad i arbetslöshetsnivåer mellan länen är det bland utrikes födda och 
bland personer med kort utbildning, där Stockholms län i båda fallen visar lägst 
arbetslöshet och Gävleborgs län visar högst. Även för ungdomar är skillnaderna mel-
lan länen relativt stora, där Stockholm återigen visar lägst medan det i Blekinge län är 
högst arbetslöshet. Minst skillnad mellan länen är det bland personer med efter-
gymnasial utbildning och det hänger samman med den stora bristen på utbildad 
arbetskraft som är utbredd i hela landet. För mer information om utvecklingen på de 
regionala arbetsmarknaderna se respektive länsprognos på arbetsfor-
medlingen.se/prognoser. 
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Prognos för förändring av antalet 
sysselsatta (16-64 år) kvartal 4 2018 
till kvartal 4 2019. 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som 
andel av den registerbaserade 
arbetskraften kvartal 4 2019 
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Fördjupning: Ett regionalt perspektiv på befolkningsutvecklingen  

Befolkningen i Sverige växer och det gäller även de yrkesaktiva åldrarna. Mellan 
2010 och 2017 ökade antalet personer i åldersgruppen 16-64 år med drygt 200 000 
personer, eller över 3 procent. Utrikes födda stod för hela ökningen. Den befolk-
ningsökning som skett är dock ojämnt fördelad över landet. Storstadsregionerna 
svarar sammantaget för närmare 90 procent av ökningen. En regional nedbryt-
ning av SCB:s befolkningsprognos visar att även kommande tillskott till befolk-
ningen kommer att utgöras av utrikes födda. Detta gäller i synnerhet för de mindre 
kommunerna. 

Befolkningen i åldrarna 16-64 år ökade med 200 000 personer mel-
lan 2010 och 2017 

Bland personer i åldrarna 16-64 år – som ofta brukar beskrivas som de yrkesaktiva 
åldrarna – har Sveriges befolkning ökat tydligt under de senaste åren. Mellan 2010 
och 2017 ökade befolkningen i denna åldersgrupp med drygt 200 000 personer, eller 
något över 3 procent. Ökningen är dock mycket ojämnt fördelad över landet. Den 
starkaste befolkningstillväxten har skett i storstäder och storstadsnära pendlings-
kommuner.12  

Även i större städer ökade befolkningen i de yrkesaktiva åldrarna, ökningen är dock 
betydligt mindre än i storstäderna och de storstadsnära pendlingskommunerna. I alla 
övriga kommungrupper har befolkningen i åldrarna 16-64 år minskat. 

Den ökning av befolkningen 16-64 år som skett har helt skett genom tillskott av utri-
kes födda personer. Mellan 2010 och 2017 minskade antalet inrikes födda personer 
16-64 år med drygt 150 000 personer. Det betyder att antalet utrikes födda personer 
ökade med 360 000 personer. Det är alltså endast tack vare tillskottet av utrikes 
födda som den yrkesaktiva åldersgruppen ökat. 

Med undantag för storstadsregioner och storstadsnära pendlingskommuner mins-
kade antalet inrikes födda i åldersgruppen sammantaget i resten av landet kraftigt. 
Antalet utrikes födda personer ökade samtidigt i samtliga kommungrupper. Den rela-
tivt största ökningen skedde i de minsta kommunerna.  

Starkare befolkningstillväxt i yrkesaktiva åldrar kommande år 

Enligt SCB:s befolkningsprognos väntas åldersgruppen 16-64 år fortsätta att öka. Till 
och med 2025 bedöms denna ökning bli något starkare än de senaste årens utveckl-
ing. Till år 2025 beräknas befolkningen 16-64 år sammantaget att öka med 325 000 
personer.  

Ökningen väntas dock fortsätta att vara ojämnt fördelad över landet. Befolkningen 
väntas öka i 14 län, vara oförändrad i fyra län och minska i tre län. Den största befolk-
ningsminskningen, på drygt tre procent eller närmare 5 000 personer, bedöms ske i 
Norrbottens län. Parallellt väntas den största befolkningsökningen ske i Stockholms 

                                                           
12 Alla regionala jämförelser bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning. Se 
bilaga 6. 
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län där befolkningen ökar med drygt nio procent eller hela 142 000 personer till 
2025. Sammantaget väntas befolkningen i de tre storstadslänen öka med knappt 
250 000 personer. Det motsvarar 75 procent av hela befolkningsökningen. 

Det är alltså främst storstadsregionerna och större städer som kan vänta sig en posi-
tiv utveckling av befolkningen i yrkesaktiva åldrar. För landsbygdskommuner och 
kommuner med mindre än 15 000 invånare bedöms befolkningen 16-64 år fortsätta 
att minska. För övriga kommungrupper väntas antalet personer i åldrarna 16-64 år 
vara relativt oförändrat fram till 2025.  

I likhet med vad som gällt för de senaste tio åren kommer utrikes födda att vara avgö-
rande för befolkningstillväxten även i perspektivet 2025. Detta då i princip hela – 95 
procent – av befolkningsökningen i åldrarna 16-64 år kommer att utgöras av perso-
ner som är födda utanför Sverige. Därmed kommer en allt större andel av den yrkes-
aktiva befolkningen att utgöras av utrikes födda. Andelen utrikes födda i befolk-
ningen 16-64 år beräknas vara 27 procent 2025, jämfört med 18 procent 2010. 

Utanför storstadsregionerna kommer hela befolkningstillskottet att utgöras av utrikes 
födda. I storstadsregioner väntas utrikes födda svara för 65 procent av befolkningsök-
ningen av personer i åldrarna 16-64 år. I större städer och i städer med minst 15 000 
invånare kommer utrikes födda stå för hela ökningen och följaktligen även bidra till 
att kompensera för den befolkningsminskning som sker bland inrikes födda. I lands-
bygdskommuner och kommuner med mindre än 15 000 invånare bedöms befolk-
ningen i yrkesaktiva åldrar sammantaget fortsätta att minska, trots tillskottet av utri-
kes födda personer. 
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Befolkningsprognosen visar därmed på en utveckling som innebär att allt fler i yrkes-
aktiv ålder bor i en storstadsregion. Denna andel stiger från 37 procent år 2010 till 40 
procent år 2025. Samtidigt minskar andelen personer i yrkesaktiva åldrar som bor i 
mindre städer och landsbygdskommuner något, från 6 procent 2010 till 5 procent 
2025. 

Arbetskraftsförsörjningen blir en stor utmaning för mindre kom-
muner kommande år 

En krympande befolkning innebär att basen för arbetskraften krymper. Detta är 
redan idag en utmaning för många kommuner. Här kan bland annat kompetensför-
sörjningen, inte minst inom de offentliga kärnområdena, framhållas som en stor 
utmaning. Trots stora tillskott till befolkningen i yrkesaktiva åldrar till år 2025 kom-
mer den utmaningen att bestå för ett mycket stort antal kommuner i landet. 

För att dämpa effekterna av en krympande bas för arbetskraften är det angeläget att 
vägen in i arbetslivet påskyndas. Detta innefattar bland annat en tidigare och snab-
bare etablering på arbetsmarknaden för unga. Arbetsförmedlingen har länge lyft fram 
vikten av att fler unga väljer något av gymnasieskolans yrkesprogram, då behovet av 
dessa yrkesgrupper ofta överskrider tillgången. 

Avslutningsvis kan man också konstatera att utrikes födda är aktiva på arbetsmark-
naden i lägre utsträckning än inrikes födda. Det faktum att en allt större del av 
befolkningen i de yrkesaktiva åldrarna är födda utanför Sverige innebär att det blir än 
viktigare att sysselsättningsgraden bland utrikes födda stiger. 
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Utmaningarna på arbetsmarknaden 

Det finns stora utmaningar på arbetsmarknaden. Gapet mellan vad arbetsgivarna 
efterfrågar och de arbetssökandes meriter är stort. En stor del av de inskrivna 
arbetslösa har inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Fortsatta struk-
turförändringar kommer förstärka denna obalans. På sikt ökar det risken för lång-
tidsarbetslöshet. 

Tre tydliga utmaningar på arbetsmarknaden 

Arbetsförmedlingen står inför tre tydliga utmaningar under 2019 och 2020: 

 Motverka bristen på utbildad arbetskraft 

 Öka utrikes föddas sysselsättning – nyttja deras kompetenser 

 Motverka långtidsarbetslöshet 

Matchningen på arbetsmarknaden blir en allt större utmaning. Den långvarigt starka 
efterfrågan på arbetskraft har inneburit att den tillgängliga arbetskraftsresursen med 
de kompetenser arbetsgivarna efterfrågar krympt till en låg nivå. Det visar sig bland 
annat genom att antalet arbetslösa med utbildning och efterfrågade kompentenser nu 
är mycket få. Det är av central vikt att de utökade möjligheterna för arbetslösa att gå 
till utbildning nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. 

Rekryteringsproblemen är utbredda bland såväl privata som offentliga arbetsgivare 
enligt såväl Arbetsförmedlingens som Konjunkturinstitutets mätningar. Arbetsgi-
varna anger att den begränsade tillgången på utbildad arbetskraft i allt fler fall utgör 
ett tydligt hinder för expansion. Den allt knappare tillgången på utbildad arbetskraft 
bedöms fortsätta försvåra arbetsgivares möjligheter att tillsätta lediga jobb under 
2019 och 2020. 

Samtidigt har den starka efterfrågan på arbetskraft tillsammans med arbetsmark-
nadspolitiska insatser lett till att fler som står längre från arbetsmarknaden kommit i 
arbete. Den utvecklingen har medfört att ökningen av andelen inskrivna arbetslösa 
som har svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden bromsat in. Samtidigt fort-
sätter andelen långtidsarbetslösa bland de inskrivna arbetslösa att vara stor. 

Kompetensgapet mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft ställer stora krav på 
flera politikområden. Arbetsmarknadspolitiken behöver stöd från bland annat utbild-
nings-, social-, bostads- och näringspolitiken. Arbetsförmedlingen behöver även i 
högre grad samverka med andra aktörer, såväl organisationer som offentliga och pri-
vata verksamheter. Samarbetet med utbildningsväsendet blir av yttersta vikt. 

Underskottet på utbildade gör matchningen svår 

Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt hög såväl inom näringslivet som inom de 
offentliga verksamheterna och den gäller både gymnasiala och eftergymnasiala yrken. 
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Antalet inskrivna arbetslösa som har utbildningar riktade mot de största bristyrkes-
områdena13 har minskat successivt. Detta innebär att förutsättningarna för match-
ningen på arbetsmarknaden kommer att fortsätta vara svår under prognosåren. Att 
öka tillgången på utbildad arbetskraft är en angelägen fråga på både kort och lång 
sikt. Den avgör inte bara möjligheten för matchningen på arbetsmarknaden utan 
påverkar även förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten. 

Inom flera bristyrken är det huvudsakliga problemet ett för lågt tillskott av nya utbil-
dade från utbildningssystemet, detta gäller såväl nationellt som regionalt. Det gäller 
bland annat läraryrken och sjukvårds- och omsorgsyrken. Vissa yrken är inte attrak-
tiva bland ungdomar vilket leder till för få sökande till utbildningsplatserna. Detta 
gäller flera yrkesprogram inom gymnasieskolan men även flera yrkesinriktade utbild-
ningar på eftergymnasial nivå. Situationen förvärras dessutom av den fortsatt höga 
andelen ungdomar som inte fullföljer sina gymnasiestudier. Den beskrivna utveck-
lingen riskerar fortsätta under många år framöver och innebära bestående underskott 
på utbildade inom flera yrkesområden. 

Under perioden 2010-2017 har antalet gymnasieutbildade inom befolkningen i 
arbetsför ålder minskat med nästan 100 000 personer, vilket har medfört växande 
svårigheter att besätta de lediga jobben under de senaste åren. Under motsvarande 
period ökade antalet personer med eftergymnasial utbildning inom den arbetsföra 
befolkningen med drygt 830 000 personer.14 Trots detta stora tillskott av arbetskraft 
har bristen på eftergymnasialt utbildade varit mycket stor inom många yrken. 

Satsningen på mer än 90 000 fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, folkhög-
skola samt universitet och högskola till 2021 är strategiskt viktig för att underlätta 
arbetskraftsförsörjningen. Dessa utbildningsplatser innebär betydligt bättre förut-
sättningar för att fler arbetslösa ska kunna vidareutbilda sig, vilket kan ge ett betydel-
sefullt tillskott av efterfrågad arbetskraft. 

Det kommer dock att ta tid innan denna utbildningssatsning får full effekt. Vägen 
från utbildning till arbete är lång för flertalet arbetslösa med kort utbildning varvid 
det ofta krävs flera år av utbildning. Det finns också flera flaskhalsar som bromsar 
utbyggnaden av vuxenutbildningen. På ett övergripande plan framträder tre faktorer 
som centrala bakom att övergångarna till studier är lägre än planerat. Myndigheten 
saknar tillräcklig kapacitet att vägleda och motivera till studier. Regelverken kring 
olika insatser och ekonomiska villkor är komplexa. Olikartade uppdrag och priorite-
ringar innebär också att det finns problem för samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
och kommuner. Både representanter från kommunerna och Arbetsförmedlingen 
anger att väglednings- och studiemotiverande insatser är väldigt viktiga för att fler 
arbetslösa ska övergå till utbildning.15 

Även arbetsgivarna har ett stort ansvar för den framtida arbetskraftsförsörjningen. 
Fler arbetsgivare måste justera sina krav vid rekryteringar för att säkra sin planerade 
bemanning. Arbetsgivarna måste också arbeta betydligt mera aktivt för att göra 

                                                           
13 Pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, socialt arbete, IT och teknik/industri samt byggnadsarbete. 
14 I åldrarna 15-74 år enligt arbetskraftsundersökningarna, AKU. 
15 Läs mer i Arbetsförmedlingens rapport Flaskhalsar vid övergång till reguljär utbildning.  
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branscher och yrken mer attraktiva. Rekryteringsläget är särskilt svårt inom de 
offentliga kärnverksamheterna – skolan, sjukvården och omsorgen. Det finns på sikt 
en risk för att viktiga delar av den offentliga servicen inte går att upprätthålla fullt ut i 
ett stort antal kommuner på grund av det besvärliga rekryteringsläget. 

Arbetskraftsresurserna finns bland utrikes födda 

Utvecklingen är stark för många grupper på arbetsmarknaden. Bland inrikes födda är 
andelen sysselsatta mycket hög och arbetslösheten den lägsta på mycket lång tid. Det 
finns mycket som tyder på att de nyttjade arbetskraftsresurserna bland inrikes födda 
ligger nära det potentiella taket. De resurser som inte nyttjas finns därmed i huvud-
sak bland utrikes födda. Detta visar sig redan bland annat genom att en stor del av 
den ökade sysselsättningen består av utrikes födda och den andelen beräknas öka. 

De lediga arbetskraftsresurserna bland utrikes födda finns på alla utbildningsnivåer. 
Men på gymnasial och eftergymnasial nivå nyttjas arbetskraftsresurserna i betydligt 
högre grad än bland de som har högst förgymnasial utbildning. Bland personer med 
kort utbildning är arbetslösheten hög samtidigt som många – drygt en fjärdedel – i 
befolkningen 25-64 år (inrikes och utrikes födda) helt står utanför arbetsmarknaden. 
Det visar sig också genom att utrikes födda med gymnasieutbildning eller högre sva-
rar för nästan hela ökningen av sysselsättningen. 

Det besvärligaste sysselsättningsläget återfinns bland utrikes födda kvinnor med kort 
utbildning. För utrikes födda kvinnor med den utbildningsnivån var sysselsättnings-
graden endast 33 procent 2017. För utrikes födda män med kort utbildning var den 
också låg, 48 procent. Dessa andelar uppvisar små förändringar över tid eller med 
hänsyn till vistelsetid i landet. Även bland inrikes födda med samma utbildningsnivå 
är sysselsättningsgraden låg. Arbetslösa med kort utbildning har i mycket liten grad 
gynnats av den på senare år höga efterfrågan på arbetskraft och står av den anled-
ningen bakom en stor del av långtidsarbetslösheten. 

Den primära insatsen för att öka chansen att finna ett arbete för arbetslösa med 
denna utbildningsnivå är via utbildning(ar). Här finns en stor utmaning att vägleda 
arbetslösa till utbildningar som leder vidare till arbete. Arbetsförmedlingen har 
tillsammans med kommunerna en stor utmaning att öka övergången till reguljär 
utbildning bland de inskrivna arbetslösa. Det gäller inte minst för personer som är 
inom etableringsuppdraget, där många har en kort utbildning. 

Samtidigt kommer inte alla med kort utbildning att ha förutsättningar att studera. 
Behovet av lämpliga jobb för personer med kort utbildning blir därför fortsatt stort de 
kommande åren. För arbetslösa som inte har förutsättningar att genomgå en längre 
utbildning är subventionerade anställningar en möjlig väg för att komma in på 
arbetsmarknaden. Sammanslagningen av flera av Arbetsförmedlingens anställnings-
stöd till ett, introduktionsjobben, är ett steg som kommer att underlätta för fler att ta 
del av subventionerade anställningar. Parallellt med detta finns det även ett behov av 
att det skapas fler reguljära jobb med lägre utbildningskrav och att trösklarna för att 
komma in på arbetsmarknaden sänks. 
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Risk för ökad långtidsarbetslöshet 

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i minst 12 månader har minskat 
under hösten 2018. Utvecklingen förklaras av en fortsatt hög efterfrågan på arbets-
kraft och av riktade insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Den förändrade sam-
mansättningen av arbetslösheten som skett på senare år (och som beskrivits i tidigare 
avsnitt) innebär dock en risk för att långtidsarbetslösheten åter kommer stiga. 

Det finns dessutom mycket som talar för att strukturförändringarna på arbetsmark-
naden blir större under 2019 och 2020, exempelvis genom en fortsatt utveckling av 
digitalisering och automatisering. Det riskerar att ytterligare förstärka obalansen på 
arbetsmarknaden och på sikt öka risken för fler långtidsarbetslösa. 

För att fortsätta hålla tillbaka långtidsarbetslösheten krävs en kombination av olika 
arbetsmarknadspolitiska insatser. Det handlar dels om utbildning, dels om olika for-
mer av subventionerade anställningar. Det finns en risk för att tillgängliga insatser 
inte kommer att hålla tillbaka en ökning av långtidsarbetslösheten. Övergången till 
subventionerade anställningar beräknas inte öka ytterligare under 2019 vilket försva-
gar möjligheten att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten. 

Däremot kan fler komma att övergå till den utökade vuxenutbildningen. För att fler 
ska övergå till utbildning är det dock centralt att vägledningsfrågor ges tydligare prio-
ritet inom Arbetsförmedlingen. Kompetensutveckling av medarbetare är en del i det, 
ett kontinuerligt arbete med att integrera vägledning i den digitala utvecklingen är en 
annan central del. Dessutom behöver både privata och offentliga arbetsgivare 
anpassa sina krav vid rekryteringar för att kunna tillsätta lediga jobb, så att arbetslösa 
som står lite längre från arbetsmarknaden också kan komma ifråga vid anställningar. 
Såväl Arbetsförmedlingen som andra aktörer på arbetsmarknaden behöver också 
samverka i högre grad. Detta infattar såväl olika typer av organisationer som offent-
liga och privata verksamheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Om Arbetsförmedlingens prognoser 

Historik och syfte 

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har utveck-
lats kontinuerligt sedan dess. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-
talet och samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Därefter har vissa intervju-
frågor utvecklats, antalet frågor utökats något samt urvalsdesignen förändrats. 

Huvudsyftet med Arbetsförmedlingens prognosarbete är att ge myndigheten detalje-
rad kunskap om läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt 
för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder på så sätt Arbetsför-
medlingens kärnuppgift som är att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekry-
teringsbehov, samtidigt som det också stärker myndighetens relationer med arbetsgi-
varna. Arbetsförmedlingens kontakter med de lokala arbetsgivarna underlättar även 
förmedlingens arbete med grupper med svag konkurrensförmåga på arbetsmark-
naden. Det sammanställda materialet är därtill ett viktigt underlag för planeringen av 
verksamheten på såväl lokal som central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbets-
förmedlingens prognoser är att informera och påverka externa aktörer. Vår förhopp-
ning är att prognosarbetet ska skapa förutsättningar för en bättre fungerande arbets-
marknad. 

Parallellt med att Arbetsförmedlingen publicerar sina nationella arbetsmarknadsut-
sikter presenteras även 21 regionala prognoser. Läs mer om Arbetsförmedlingens 
prognosverksamhet och ta del av våra prognoser på 
www.arbetsformedlingen.se/prognoser. 

Metod och undersökningens genomförande 

Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett stort antal 
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren 
inhämtas i dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. 

Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömning om efterfrågan på varor 
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, 
rekryteringsbehov, arbetskraftsbrist, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande 
sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen av sin verksamhet samt 
om eventuell övertalighet. Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 
2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen 
juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning. 

Prognosarbetet involverar hela Arbetsförmedlingens organisation, det vill säga såväl 
de lokala förmedlingskontoren som centralt placerade funktioner i myndigheten. 
Arbetsförmedlingen publicerar två prognoser per år, en på våren och en på hösten. 
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Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste basen för prognosbedöm-
ningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grund-
val av statistik och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. 
De prognossiffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser 
om den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden och i ekonomin. Där inte annat 
anges avser samtliga analyser och prognoser av arbetslösheten, sysselsättningen och 
arbetskraften åldersgruppen 16-64 år. 

Urval och svarsfrekvenser 

Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval 
av arbetsställen16 hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från 
och med 2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen 
med fler än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är strati-
fierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007, se nedan), arbetsställestorlek17 och reg-
ion. Samma urval används normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut 
mot ett nytt. Urvalet är anslutet till SCB:s Samu-system. 

Deltagandet i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är generellt mycket högre 
än i liknande undersökningar, dels genom att frågorna ställs vid ett personligt möte 
eller via telefon, dels tack vare Arbetsförmedlingens redan upparbetade kontakter 
med arbetsgivarna. För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbets-
ställen mycket stort vilket gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den 
nu aktuella undersökningen består urvalet av 13 000 arbetsställen och svarsfrekven-
sen uppgick till 83 procent. 

Arbetsförmedlingen intervjuar även representanter för olika verksamhetsområden i 
landets samtliga kommuner och landsting. Det sker också intervjuer med ett urval 
statliga arbetsgivare. I den nu aktuella undersökningen uppgick urvalet av offentliga 
arbetsgivare till drygt 2 300. Svarsfrekvensen för de offentliga verksamheterna var 
91 procent. 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas förväntningar på efter-
frågeutvecklingen. Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervju-
undersökning och presenteras för näringsgrenarna industri, byggverksamhet och pri-
vata tjänster samt för det totala näringslivet. Indikatorn visar arbetsgivarnas svar på 
frågan om efterfrågeförväntningarna de kommande sex månaderna. Arbetsgivarnas 
bedömningar sammanställs till nettotal. 

Undersökningen på våren genomförs under andra kvartalet och höstundersökningen 
under fjärde kvartalet. Värden för första och tredje kvartalet tas fram med hjälp av 
linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen med X12-Arima för att sedan 
standardiseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1. I ett sista steg 
transformeras tidsserien till en serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. 

                                                           
16 Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
17 Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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Tolkningen av efterfrågeindikatorn blir således att värden över 100 visar ett starkare 
förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntnings-
läge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 på ett svagare förvänt-
ningsläge än normalt och värden under 90 på ett mycket svagare förväntningsläge än 
normalt. 

Näringsgrensindelning 

Utgångspunkten för branschbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens prognosarbete är 
indelningen i SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU), baserat på SNI 2007 enligt 
grov nivå. 

 
För gruppen privata tjänster i vår redovisning har vi aggregerat näringsgrenarna (1) 
handel, (2) transport, (3) hotell och restaurang, (4) information och kommunikation, 
(5) finansiell verksamhet och företagstjänster samt (6) personliga och kulturella 
tjänster. För gruppen offentliga tjänster har vi på motsvarande sätt summerat 
näringsgrenarna (1) offentlig förvaltning, (2) utbildning samt (3) vård och omsorg. 
Det bör betonas att denna indelning av offentliga tjänster inte skiljer mellan offent-
liga och privata utförare. 

 

  

Näringsgren SNI 2007-kod

Jord- och skogsbruk 01-03

Industri 05-33, 35-39

      därav övrig tillverkning, exkl. utvinning, energi och miljö 05-24, 31-32

      därav tillverkning av verkstadsvaror 25-30, 33

Byggverksamhet 41-43

Handel 45-47

Transport 49-53

Hotell och restaurang 55-56

Information och kommunikation 58-63

Finansiell verksamhet och företagstjänster 64-82

Offentlig förvaltning 84, 99

Utbildning 85

Vård och omsorg 86-88

Personliga och kulturella tjänster 90-98
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Bilaga 2. Om Sysselsättningsutveckling för inrikes och utrikes 
födda enligt AKU 

Arbetskraftsundersökningarna, AKU, innehåller uppgifter uppdelade på inrikes och 
utrikes födda från och med år 2005. Under perioden 2005-2017 svarade utrikes 
födda för huvuddelen av ökningen av sysselsättningen, eller drygt 70 procent av till-
växten av nya jobb i åldersgruppen 16-64 år respektive drygt 60 procent i åldersgrup-
pen 15-74 år. Under perioden har sysselsättningen för inrikes och utrikes födda sam-
mantaget stigit med 560 000 personer i den förstnämnda åldersgruppen och med 
drygt 670 000 personer i den senare gruppen. 

Under 2017 var utvecklingen på arbetsmarknaden stark för både inrikes och utrikes 
födda. Båda grupperna noterade även ökade sysselsättningsgrader. Trenden för utri-
kes födda var dock särskilt stark. Personer födda utanför Sverige svarade för mycket 
stora delar av fjolårets sysselsättningsökningar – 79 procent i åldersgruppen 16-64 år 
respektive 69 procent i åldersgruppen 15-74 år. I antal innebär detta ökningar med 
75 000 respektive 78 000 personer. 

En viktig orsak bakom utvecklingen för utrikes födda på arbetsmarknaden är att per-
soner födda utanför Sverige fortsätter att svara för hela tillskottet till befolkningen i 
yrkesaktiva åldrar. Detta gäller såväl åldersgruppen 16-64 år som gruppen 15-74 år. I 
den förstnämnda gruppen har utrikes födda svarat för hela tillskottet ända sedan 
2009 och i den sistnämnda gruppen sedan 2013. 

Samtliga ovan redovisade uppgifter hämtade från officiell statistik från SCB. Uppgif-
terna avseende sysselsättningen är hämtade från Arbetskraftsundersökningarna 
(AKU) och uppgifterna om befolkningsutvecklingen är hämtade från befolkningssta-
tistiken. Alla beskrivningar av utvecklingen på arbetsmarknaden avser helårsgenom-
snitt, vilket gör tolkningen av utvecklingen säkrare än vid jämförelser av enskilda 
månader eller kvartal. Läs mer om sysselsättningsutvecklingen för inrikes och utrikes 
födda i avsnittet Efterfrågan på arbetskraft i denna rapport. En fördjupad redovis-
ning där utvecklingen är fördelad på olika näringsgrenar finns i fördjupningen Utri-
kes födda är nödvändiga för arbetskraftsförsörjningen i Arbetsförmedlingens före-
gående prognos Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 – Prognos för arbetsmark-
naden 2018-2019. 
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Bilaga 3. Om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Uppgifterna om inskrivna arbetssökande i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
hämtas ur det operativa förmedlingssystemet vid Arbetsförmedlingen. Statistiken 
över arbetssökande är uppdelad på olika sökandekategorier. Uppgifterna om 
anmälda platser omfattar rekryteringsbehov som arbetsgivare anmält direkt till 
Arbetsförmedlingen, främst via självservicesystemet Annonsera Direkt eller som 
direktöverförda platser. Varselstatistiken avser de driftsinskränkningar som omfattas 
av Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, den så kallade främjande-
lagen. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella 
arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). 
SCB:s uppgifter om bland annat sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraften utgår 
från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från 
andra länder ska alltid SCB:s officiella arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av 
olika definitioner och metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsför-
medlingens registerbaserade verksamhetsstatistik inte samma antal eller andel 
arbetslösa. Alla som redovisas som arbetslösa i AKU är inte inskrivna på Arbetsför-
medlingen och alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är inte arbetslösa i AKU. 
SCB har publicerat flera studier som jämför nivå och sammansättning av arbetslös-
heten enligt respektive källa. 

I denna rapport är analyser och beskrivningar av utvecklingen för arbetssökande som 
är inskrivna på Arbetsförmedlingen baserade på delgruppen inskrivna arbetslösa. 
Denna grupp utgörs av summan av antalet öppet arbetslösa och antalet sökande i 
program med aktivitetsstöd. Gruppen inskrivna arbetslösa innehåller de kategorier 
av arbetssökande som bäst illustrerar den konjunkturrelaterade utvecklingen på 
arbetsmarknaden. 

 Öppet arbetslösa är arbetssökande är inskrivna på en arbetsförmedling, är 
utan arbete, som aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte 
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

 Sökande i program med aktivitetsstöd deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program där aktivitetsstöd är den sammanfattande benämningen på den 
ersättning som deltagarna i programmen erhåller. 

Inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden 

Inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden innefattar 
följande grupper: 

 Inskrivna arbetslösa med endast förgymnasial utbildning 

 Inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

 Inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda 

 Inskrivna arbetslösa i åldrarna 55-64 år 
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De tal som presenteras avseende inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga 
är rensade från dubbelräkningar. Det innebär att en arbetssökande, som i praktiken 
kan ingå i flera av delgrupperna med svag konkurrensförmåga, endast räknas en 
gång. 

Definitionen av inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga grundas på 
respektive delgrupps arbetslöshetsmönster. Två kriterier har använts för att definiera 
vilka kategorier av arbetslösa som ingår i begreppet: 

 Arbetslöshetens nivå 

 Arbetslöshetstiden 

Dessa två kriterier ger en god bild av vilka grupper som generellt sett har betydligt 
svårare än andra arbetssökande att nå en fast förankring på arbetsmarknaden. 

Det är dock viktigt att understryka att de individuella förutsättningarna skiljer sig åt 
inom gruppen med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Att tillhöra en 
eller flera av delgrupperna behöver alltså inte för den enskilde innebära att man har 
svårt att finna ett arbete, även om gruppen som helhet har en svagare konkurrensför-
måga på arbetsmarknaden jämfört med personer som inte tillhör någon av delgrup-
perna. I statistiska sammanhang är det dock en klar fördel att utgå ifrån aggregerade 
grupper för att spegla utvecklingen för arbetssökande som har svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden. 

Registerbaserad arbetskraft bas för den relativa arbetslösheten 

I Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik används en registerbaserad arbetskraft 
som bas för redovisningen av den relativa arbetslösheten. I den officiella arbetslös-
hetsstatistiken från SCB relateras däremot arbetslösheten till arbetskraften enligt 
AKU. SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek har nackdelen att de inte är möjliga 
att bryta ner på lokal nivå eller på mindre grupper av arbetssökande. Därmed har 
Arbetsförmedlingen valt att redovisa inskrivna arbetslösa som andel av den register-
baserade arbetskraften. 

Den registerbaserade arbetskraften består av två delar: 

 Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik, RAMS) som består av alla som bor i en kommun och 
som jobbar i kommunen eller som pendlar till ett jobb i en annan kommun. 

 Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, det vill säga summan av öppet 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. 

Uppgiften om antalet förvärvsarbetande avser november månad senast tillgängligt år, 
medan uppgiften om antalet arbetssökande uppdateras varje månad. 
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Bilaga 4. Kodförklaring till länsbokstäverna 

Länsbokstav  Län 

AB  Stockholm 

C  Uppsala 

D  Södermanland 

E  Östergötland 

F  Jönköping 

G  Kronoberg 

H  Kalmar 

I  Gotland 

K  Blekinge 

M  Skåne 

N  Halland 

O  Västra Götaland 

S  Värmland 

T  Örebro 

U  Västmanland 

W  Dalarna 

X  Gävleborg 

Y  Västernorrland 

Z  Jämtland 

AC  Västerbotten 

BD  Norrbotten 
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Bilaga 5. Förteckning över kommungrupper 

 
  

Huvudgrupp Kommungrupp Definition Antal

A1. Storstäder
Minst 200 000 invånare i kommunens största 

tätort.
3

A2. Pendlingskommun nära storstad
Minst 40 % utpendling till storstad eller 

storstadsnära kommun.
43

B3. Större stad
Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i 

kommunens största tätort.
21

B4. Pendlingskommun nära större stad Minst 40 % utpendling till större stad. 52

B5. Lågpendlingskommun nära större stad Mindre än 40 % utpendling till större stad. 35

C6. Mindre stad/tätort
Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i 

kommunens största tätort.
29

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre ort. 52

C8. Landsbygdskommun
Mindre än 15 000 inv i kommunens största tätort, 

lågt pendlingsmönster.
40

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring

Landsbygdskommun med minst två kriterier för 
besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning 

inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande 
till invånarantalet.

15

Källa: SKL

A. Storstäder och storstadsnära 
kommuner

B. Större städer och kommuner 
nära större stad

C. Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner
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Bilaga 6. Förteckning över fördjupningar 

Hösten 2018 

 Brist på arbetskraft inom vård, skola och omsorg 
 Ett regionalt perspektiv på befolkningsutvecklingen  

Våren 2018 

 Var jobbar personer utan gymnasieutbildning? 
 Utrikes födda är nödvändiga för arbetskraftsförsörjningen 

Hösten 2017 

 Utrikes födda i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik respektive i AKU 
 Var tredje inskriven arbetslös är i arbete efter ett år 

Våren 2017 

 Har den stigande bristen på arbetskraft påverkat löneökningarna? 
 Hur har den stigande bristen på arbetskraft påverkat arbetsgivarna? 

Hösten 2016 

 Långsiktig strukturförändring på arbetsmarknaden 
 Vad är enkla jobb? 
 Utbud och efterfrågan på arbetskraft i den digitala eran 

Våren 2016 

 Långtidsarbetslösa 
 Globalisering och behov av arbetskraft 

Hösten 2015 

 Arbetsmarknad och arbetslöshet i ett internationellt perspektiv 
 Tillväxt och regional utveckling 
 Utomnordiska akademiker på svensk arbetsmarknad 
 Bostadsfrågan – en analys av situationen i Stockholms län 
 Utomnordiska akademiker i bristyrken 
 Utbildningssammansättning i ett regionalt perspektiv 

Våren 2015 

 Är nyanmälda lediga platser ett bra mått för att mäta efterfrågan på arbetskraft? 
 Inträdet på arbetsmarknaden för utomnordiskt födda 
 Behövs fortsatt hög nettoinvandring? 
 Utbildningssammansättningen på svensk arbetsmarknad 
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Hösten 2014 

 Rekryteringsutvecklingen 2008-2014 
 Får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? 
 Störst chans till arbete på rätt nivå i större orter 

Våren 2014 

 Är arbetslösheten ett bra mått? 
 Sysselsättningsutvecklingen 2013 och 2014 
 Långtidsarbetslöshetens utveckling 

Hösten 2013 

 Arbetsgivarnas bedömning fem år framåt i tiden 
 Nettoinvandringens utväxling till arbetskraft och sysselsättning 
 Lediga resurser på arbetsmarknaden 
 Jobbchanser för olika grupper av arbetssökande 

Våren 2013 

 Svensk arbetsmarknad i ett internationellt perspektiv 
 En analys av utrikes födda 
 Övergångar till arbete för personer i utsatta grupper 

Hösten 2012 

 Äldre på arbetsmarknaden 
 Lufttransporter 
 Nettoinvandringen högre än förväntat 
 Hur har det gått för dem som var långtidsarbetslösa 2007? 

Våren 2012 

 Nyanmälda platser – ett mått på efterfrågan på arbetskraft 
 Arbetsmarknaden för utomeuropeiskt födda med eftergymnasial utbildning 
 Beskrivning av nettoinflyttning i olika regioner fördelat på utbildning, ålder, kön 

Hösten 2011 

 Ökad arbetskraftsinvandring 
 De unga på arbetsmarknaden 
 Nya mått på arbetslösheten 
 Förändringar i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och dess effekter på region-

ala skillnader 

Våren 2011 

 Rekryteringarna vanligen drygt 1 miljon 
 Sysselsättningsgradens utveckling fördelat på kön 
 Omsättning till arbete och reguljär utbildning bland deltagare i jobb- och utvecklings-

garantin samt jobbgarantin för ungdomar 



a

Rapporten Arbetsmarknadsutsikterna publiceras två gånger per år och är 
en del av Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. Arbetsförmedlingen 
publicerar både prognoser för landet som helhet och regionala arbets-
marknadsutsikter. På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser 
finns alla våra prognoser samt mer information om vårt prognosarbete.

På vår webbplats finns också Yrkeskompassen. Där beskrivs jobbmöjlighe-
terna på kort och på lång sikt för närmare 200 olika yrken. Se arbetsfor-
medlingen.se/yrkeskompassen. I rapporten Var finns jobben? presente-
ras en sammanfattning av yrkesprognoserna på riksnivå.

På vår webbplats finns även Yrkesguiden och Yrken A-Ö som innehåller 
detaljerade beskrivningar av ett stort antal yrken – också sådana som 
inte ingår i Yrkeskompassen.
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