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FRAMSKRIVNING OCH ANALYS AV KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSBEHOV TILL 2040 

Förord 
 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen och Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och (Tillväxtanalys) i gemensamt uppdrag att utifrån existerande analyser 
och dataunderlag ta fram en sammanvägd bild av hur kompetensförsörjningsbehoven inom 
olika utbildnings- och yrkeskategorier kan förutses utvecklas till år 2040. 

Utgångspunkten för genomförandet har varit ett underlag som tagits fram till 
Långtidsutredningen 2015, Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101). De 
framskrivningar om arbetskrafts- och kompetensförsörjning som gjordes för denna rapport 
har, på uppdrag av Tillväxtanalys ytterligare bearbetats av WSP Analys och strategi, bl.a. 
för att särskilt beakta industrins kompetensförsörjning samt de förändringar i 
migrationsströmmarna som förelåg under senare delen av 2015. 

Samråd har vid två tillfällen skett med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, SCB, 
Socialstyrelsen samt Universitetskanslersämbetet. Samrådet har genomförts i form av 
gemensamma workshops den 29 februari samt den 28 april samt skriftliga underlag från 
myndigheterna som sammanställts och analyserats av Arbetsförmedlingen. Vi riktar ett 
tack till samrådsmyndigheterna för konstruktiva bidrag och samverkan i arbetet. 

Uppdragsansvariga har varit prognoschef Håkan Gustavsson vid Arbetsförmedlingen och 
analytiker Torbjörn Danell vid Tillväxtanalys. I arbetet har också analyschef Mats 
Wadman, Arbetsförmedlingen och analytiker Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen 
deltagit. 

 

 

Östersund och Stockholm i maj 2016 

 

Jan Cedervärn   Mikael Sjöberg 
Vik. generaldirektör  Generaldirektör 
Tillväxtanalys   Arbetsförmedlingen 
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FRAMSKRIVNING OCH ANALYS AV KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSBEHOV TILL 2040 

Sammanfattning 

I rapporten Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101) belyses hur efterfrågan 
och utbud för olika yrkeskrav och utbildningsgrupper beräknas utvecklas i Sveriges 72 FA-
regioner fram till år 2040. Denna trendframskrivning kan visa på hur förutsättningarna för 
matchningen på arbetsmarknaden kommer att förändras på lång sikt. Med hjälp av Raps 
prognosverktyg kan vi testa, framför allt med fokus på regional nivå, hur olika typer av 
scenarioantaganden kan påverka kompetensförsörjningsbehoven. Det ligger i sakens natur 
att ju längre trendframskrivning man försöker göra desto svårare och osäkrare blir 
resultaten. Framskrivningens osäkerhet ligger just i de antaganden som görs och om dessa 
antaganden är realistiska eller inte kan i många fall diskuteras. Men rapportens 
grundantaganden utgår ifrån långtidsutredningens och i den görs både avvägda men också 
en del relativt optimistiska antaganden kring hur mycket längre vi kommer att stanna i 
arbetslivet jämfört med idag. Trendframskrivningen blir till mångt och mycket en 
framskrivning utifrån vad vi vet idag, men samtidigt vet vi att det har blivit svårare i takt 
med att globaliseringen tilltagit att göra korrekta antaganden om hur näringslivet och 
arbetsmarknaden kommer att förändras på lång sikt. Förutsättningarna kan förändras 
relativt snabbt, exempelvis har våra antaganden om framtida migrationsströmmar blivit 
mera osäkra. Styrkan i trendframskrivningen ligger framför allt i att den utgår ifrån vissa 
relativt robusta långsiktiga trender, det vill säga den beskriver hur de demografiska 
förändringarna kommer att påverka våra framtida kompetensförsörjningsbehov. Uppdraget 
har varit att försöka ge en sammanvägd och generell bild (på en relativt hög aggregerad 
nivå) av kompetensförsörjningsbehoven på nationell och regional nivå. I uppdraget har det 
även ingått att göra vissa fördjupade analyser avseende industrins 
kompetensförsörjningsbehov och hur vår bild av kompetensförsörjningsbehoven 2040 
kommer att förändras med nya migrationsantaganden.  

Huvudresultaten kring hur kompetensförsörjningsbehoven i olika utbildnings- och 
yrkeskategorier kan förutses utvecklas fram till 2040 på nationell och regional nivå med 
olika migrationsantaganden är sammanfattningsvis följande (utifrån Raps 
trendframskrivning): 

Nationell nivå  
Den övergripande efterfrågan på olika kompetenser och utbildningsnivåer i landet har i 
rapporten undersökts utifrån en framskrivning på hur sysselsättningen kommer att 
förändras och påverka efterfrågan på utbildningsnivåer 2040. Inom högre utbildning 
(Högskoleutbildning) visar resultaten att det 2012 fanns ett visst överutbud av högut-
bildade inom segmentet lång högskoleutbildning (längre än tre år). Fram till 2040 kommer 
efterfrågeandelen på denna utbildningsnivå att öka med 2 procent. Relaterar man denna 
ökning till efterfrågan på arbetskraft efter yrkeskrav på mera kvalificerade utbildningar blir 
behovet och efterfrågan inte lika stor. Det ökade behovet ligger troligtvis någonstans 
mittemellan, d.v.s. behovet av högkvalificerade kommer att öka med ca 1 procent (andel) i 
relation till 2012. Det innebär att vårt behov av fler högkvalificerade kommer att vara 
relativt oförändrat 2040 och det kommer att finnas ett visst överskott även under 2040. Om 
vi granskar efterfrågebehovet av kortare högskoleutbildningar är förhållandena det 
motsatta. Här finns det redan ett större underskott under 2012 som kommer att öka något 
till 2040.  
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Trendframskrivningen visar på två större problemområden i efterfrågebilden fram till 
2040. Den ena problemområdet fram till 2040, är att andelen sysselsatta med kortare 
utbildningsnivå än 3-årigt gymnasium kommer att minska markant samtidigt som 
arbetsmarknadens efterfrågan på den här typen av kvalifikationsnivåer kommer att förbli 
låg och relativt oförändrad mellan 2012 och 2040. Det innebär att andelen minskar, men att 
det fortsättningsvis kommer finnas alltför många som befinner sig på den lägre 
utbildnings- och kvalifikationsnivå i relation till hur stor efterfrågan är på den här typen av 
arbeten.  

Det andra problemområdet fram till 2040, är att vi kommer att ha ett fortsatt kraftigt 
efterfrågeunderskott av sysselsatta med de formella kvalifikationskraven motsvarande en 
3-årig gymnasienivå. Denna grupp utgör en stor andel av totalen, där vi kommer att få se 
ett fortsatt efterfrågeunderskott 2040. Det kommer på så sätt att finnas en stor grupp syssel-
satta i befolkningen som inte uppfyller de formella yrkeskraven på utbildning (3-årig 
gymnasieutbildning). Det är en betydelsefull grupp eftersom närmare 50 procent av yrkena 
befinner sig på denna formella kravnivå, men det är relativt svårt att bedöma hur allvarligt 
problemet är. På denna utbildningsnivå visar resultaten också att brister i formell 
utbildning i många fall kan kompenseras med yrkeserfarenhet och arbetsplatsutbildning.  

Huvudslutsatsen på nationell nivå är att vi inte ser några större kompetensförsörjnings-
problem 2040 i yrken som kräver högre formella kvalifikationer. Vi har dock en ganska 
stor efterfrågan på yrken med yrkeskrav motsvarande 3-årig gymnasienivå och i den 
gruppen finns det många som arbetar som saknar den formella kompetensen. Frågan är 
vilken vikt man ska lägga kring detta. Det vi kan se är att vi har haft en förändring i de 
formella utbildningskraven på högre nivåer (högskoleutbildning) som nu väl matchar 
yrkeskraven och kommer att matcha bra framöver, undantaget är att det finns en större 
efterfrågan på arbetskraft med kortare högskoleutbildningar än vad vi nu kan och kommer 
att kunna tillgodose. Det kan dock vara så att vi har underskattat behovet av en förstärk-
ning av de formella kraven på lägre utbildningsnivåer. Vi har en hög efterfrågan på yrken 
motsvarande (3-årig gymnasienivå), samtidigt som vi har en alltför stor andel av de 
sysselsatta som inte uppfyller sådana formella krav. Förutsättningarna för matchning är på 
så sätt inte optimala på de lägre kvalifikationsnivåerna. 

Regional nivå  
Strukturomvandling är i ett nationellt perspektiv relativt oproblematiskt där vissa näringar 
går framåt och andra krymper. Ofta är det en ökad produktivitet i en bransch vilket frigör 
arbetskraft som därför måste byta bransch som är drivkraften bakom strukturomvand-
lingen. I ett regionalt perspektiv är bilden dock något mer komplicerad, där utvecklingen 
går olika snabbt i olika FA-regioner. Det är inte heller självklart att minskad efterfrågan på 
arbetskraft i vissa näringar uppvägs av ökad efterfrågan inom andra näringar i regionen. 
Resultaten från trendframskrivningen visar att det är framför allt på den regionala nivån 
som vi kommer att få stora kompetensförsörjningsproblem 2040.  

Generellt beräknas de regionala obalanserna fram till år 2040 vara tilltagande ju mindre 
regionerna är. Det är framförallt i FA-regioner med färre än 100 000 invånare som 
kompetensunderskotten beräknas bli tydliga och de största kompetensförsörjnings-
problemen väntas i regioner med mindre än 30 000 invånare. I Bilagan redovisas fem olika 
strategier för att motverka de arbetskrafts- och kompetensförsörjningsproblem som 
framskrivningen indikerar. 
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Några iakttagelser: 
Fram till år 2040 beräknas efterfrågan öka mer än tillgången på arbetskraft med 3-årig 
gymnasieutbildning inom 63 av Sveriges 72 FA-regioner. Därmed förväntas en 
bristsituation på gymnasieutbildad kompetens i två av tre FA-regioner år 2040. 

För gruppen med eftergymnasial utbildning beräknas efterfrågan öka mer än tillgången i 
43 FA-regioner, dvs. här kommer vi att få kompetensunderskott på arbetskraft med 
eftergymnasial utbildning. De högsta kvoterna förväntas bland FA-regioner i norra 
Sverige.  

Detta utgör grundscenariot för vad som kommer att ske utifrån långtidsutredningens 
antaganden. Det har dock hänt en hel del och migrationsströmmarna har förändrats 
markant på kort sikt och frågan är vad sådana justeringar i antagandena om migrations-
strömmarna får för effekt på lång sikt.  

Förändrade förutsättningar för migrationsströmmar och konsekvenser på 
kompetensförsörjningsbehoven 2040 
I denna rapport har en anpassning i form av en ny framskrivning av den framtida efter-
frågan och utbud på arbetskraft gjorts utifrån antagande om framtida kraftigt ökad 
nettomigration till Sverige. Den nya framskrivningen baseras på alternativ ”hög 
invandring” i SCB:s reguljära prognos från maj 2015 och resulterar i att utbudet av 
arbetskraft i åldern 16-74 år ökar med nästan 1 200 000 samtidigt som efterfrågan ökar 
med knappt 1 000 000 jämfört med framskrivningen i Bilagan för år 2040.  

Framskrivningar på lång sikt av detta slag är som sagt alltid osäkra. De bygger på förut-
sättningar som är givna i nuläget. Syftet med detta uppdrag har varit att påvisa hur den 
framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjning kan antas påverkas jämfört med 
beräkningarna i Bilagan till följd av ökad nettomigration. Resultaten från de nya 
körningarna visar att: 

• De regionala obalanserna generellt minskar mellan 2012 och 2040. Med andra ord 
innebär den ökade nettomigrationen att tillgången ökar mer än efterfrågan, 
generellt sett. 

• För yrken med 3-årig gymnasieutbildning kommer bristsituation vara fortsatt hög i 
FA-regionerna. Samtliga regioner uppvisar en bristsituation både 2012 och 2040. 
Dock sjunker kvoten för denna grupp fram till 2040 för alla utom 15 FA-regioner. 
Dessa 15 regioner som beräknas få en tilltagande bristsituation, trots ett kraftigt 
ökad arbetskraftsutbud, ligger framförallt i norra Sverige. 

• För yrken som kräver eftergymnasial utbildning beräknas antalet FA-regioner som 
uppvisar en bristsituation minska markant. 2012 var det 43 av 72 FA-regioner som 
påvisade en bristsituation. År 2040 beräknas motsvarande antal endast vara 16. 
Återigen är det framförallt i norra Sverige som en bristsituation beräknas uppstå år 
2040. 

• En tydlig positiv effekt av framskrivningen med ökad nettomigration är att flera 
FA-regioner, framförallt i norra Sverige, som enligt framskrivningen i Bilagan 
förväntades uppvisa kraftiga kompetens- och arbetskraftsbrister på arbetskraft med 
eftergymnasial utbildning beräknas få en betydligt gynnsammare situation år 2040. 
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För att vi ska uppnå dessa positiva effekter av migrationsströmmarna krävs det en hel del 
arbete för att få upp förvärvsgraden hos dessa grupper, det vill säga:  
 

• De utrikes födda måste uppnå en förvärvsgrad som är 6 procentenheter högre än i 
LU-bilagan för att uppnå de förutsättningar som gäller för den uppdaterade 
framskrivningen. Detta motsvarar ytterligare totalt 188 000 sysselsatta. 

• För att uppnå den nya framskrivningens förutsättningar vad gäller utbildnings-
struktur, krävs att ytterligare 84 000 utrikes födda erhåller gymnasial utbildning, 
31 000 kortare eftergymnasial utbildning och 14 000 längre eftergymnasial 
utbildning. 

Industrins och den industrinära tjänstesektorns kompetensförsörjningsbehov 
Slutligen har en fördjupad analys genomförts med avseende på kompetensförsörjnings-
behoven inom tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn. Trend-
framskrivningen visar följande: 

• En ökad polarisering av industriarbetsmarknaden är den tydligaste trenden fram till 
år 2040. Efterfrågan på sysselsatta inom yrken som kräver yrkesförberedande 
gymnasieutbildning minskar från 330 000 till 290 000 personer. Samtidigt ökar 
efterfrågan på yrken där längre högskoleutbildningar krävs. 

• Den regionala obalansen vad gäller kompetensförsörjning förstärks fram till år 
2040. Det är främst de större regionerna som leder strukturomvandlingen av 
industrin med en omställning till krav på högre utbildningsnivåer i de mer 
efterfrågade yrkena. 

Möjliga åtgärder för att öka sysselsättningen bland utrikes födda och 
flyktinginvandrare 
Det finns ett flertal beröringspunkter mellan de olika myndigheterna och också en samsyn 
kring olika problembilder, men även om hur myndigheterna ser sig kunna bidra till att 
rapportens andra scenario skall få positiva samhällsekonomiska effekter.  

Ett område där ett flertal myndigheter delar problembild är området validering. Här ser 
berörda myndigheter ett stort utvecklingsbehov för att snabbare, och bättre, kunna ta 
tillvara kompetens och yrkeskunskaper bland dem som invandrar till Sverige.  

Ett annat problemområde som lyfts fram av flera myndigheter, bland annat Skolverket och 
Arbetsförmedlingen, är det låga intresset för gymnasieskolans yrkesutbildningar. Här finns 
en samsyn om att insatser krävs för att höja kvaliteten och attraktiviteten på dessa 
utbildningar.  

Genomgående i myndigheternas inspel är också att det blir allt viktigare att tänka brett – 
tvärs över de olika myndigheternas ansvarsområden. Stuprörstänk försvårar uppdraget.
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
Arbetsförmedlingen och Tillväxtanalys fick den 12 november 2015 ett gemensamt 
regeringsuppdrag att, med utgångspunkt i existerande analyser och dataunderlag avseende 
utbud och efterfrågan på arbetskraft, ta fram en sammanvägd bild av hur kompetens-
försörjningsbehoven inom olika utbildnings- och yrkeskategorier kan förutses utvecklas i 
Sverige till 2040. Analysen av kompetensförsörjningsbehoven skulle ta sin utgångspunkt i 
demografins utveckling, förändrade migrationsströmmar och efterfrågan på regionala 
arbetsmarknader. Resultaten skulle redovisas på såväl nationell som regional nivå.  

Myndigheterna skulle huvudsakligen utgå ifrån det dataunderlag och den analys som gjorts 
och publicerats inom ramen för Långtidsutredningens underlagsrapport ”Demografins 
regionala utmaningar” (SOU 2015:101) men omarbetade och anpassade till fokus för detta 
uppdrag. I anpassningen ingick att särskilt beakta de förändrade migrationsströmmarna 
samt att göra en fördjupad analys avseende industrins (inklusive den industrinära tjänste-
sektorn) kompetensförsörjningsbehov under samma tidsperiod.  

Uppdraget skulle utföras i samråd med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet och beakta den 
kunskap utpekade myndigheter kan tillföra från sina respektive perspektiv.  

Regeringen beslutade i mars om förlängd tid för uppdraget i syfte att myndigheterna skulle 
kunna utveckla redovisningen av möjliga insatser för att klara att öka sysselsättningen 
bland utrikes födda med särskilt fokus på de utmaningar som de ökande 
migrationsströmmarna ger. 

Efter förlängningen ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 16 maj 2016.  

1.2 Genomförandet 
WSP Strategy har på Tillväxtanalys uppdrag gjort en bearbetning och fördjupad analys av 
datamaterialet i underlagsrapporten Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101) 
varvid särskilt beaktats de förändrade migrationsströmmarna under senare delen av 2015 
samt industrins kompetensförsörjningsbehov. Framskrivning och analys har gjorts med 
hjälp av modellsystemet Raps.1 

Analysen som utgör avsnitt 2-4 i denna rapport har sedan legat som underlag för ett samråd 
i form av en workshop som Arbetsförmedlingen och Tillväxtanalys haft den 29 februari 
med de myndigheter som utpekats i uppdraget. Efter workshopen har myndigheterna också 
haft möjlighet att lämna in skriftliga underlag.  

Efter regeringens beslut om förlängning av uppdraget har samrådsmyndigheterna ombetts 
beskriva vad som kommer att krävas inom respektive myndighets ansvarsområden för att 
det ska vara möjligt att öka sysselsättningen bland utrikes födda i den utsträckning 
analysen pekar på behövs. Dessa underlag har sedan legat till grund för ytterligare en 
workshop med myndigheterna den 28 april, varefter Arbetsförmedlingen och 
Tillväxtanalys har sammanställt dessa bidrag i bilaga 3 till denna rapport.  

1 Raps - Regionalt analys- och prognossystem 
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2 Framtida regionala obalanser i arbetskrafts- 
och kompetensförsörjning 

Detta kapitel består av en kortfattad sammanställning av kapitel 5 och 6 i rapporten 
Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101) som utgör bilaga 7 till Långtids-
utredningen (LU) 2015. I fortsättningen benämns denna rapport som ”Bilagan”. För en 
fördjupad genomgång hänvisas till Bilagan. 

2.1 Kompetensförsörjningsbehoven på nationell nivå 2040  
De sysselsattas fördelning på utbildningsbakgrund avser att indikera de kvalifikations- och 
kompetenskrav som efterfrågas på arbetsmarknaden. En mera precis indikator är dock de 
sysselsattas fördelning på olika yrken, och de krav på adekvat utbildningsbakgrund som 
har definierats för respektive yrke.2  

I detta avsnitt görs en analys där efterfrågan på arbetskraft fördelas på yrkeskategorier, 
med tillhörande krav på utbildning, som jämförs med modellberäkningarnas prognos av de 
sysselsattas utbildningsbakgrund. Framskrivningen har gjorts för fyra olika yrkes-
kategorier.3 Utgångspunkten för denna framskrivning är de förändringar, eller frånvaro av 
förändringar, som skett i fördelningen mellan olika yrkeskategorier per branschaggregat 
för åren 2001, 2008 och 2012. I de fall som fördelningen på olika yrkeskategorier inom ett 
branschaggregat har förändrats signifikant under hela perioden 2001-2012 antas att denna 
förändring fortgår under 2012-2040. 

Av figur 1 nedan framgår att det år 2012 fanns ett visst överutbud av högutbildade i 
relation till efterfrågan på högutbildade enligt yrkeskraven. För kort högskoleutbildning 
rådde det motsatta förhållandet, andelen sysselsatta med denna utbildningsnivå som högsta 
utbildningsnivå var nästan fyra procentenheter lägre än andelen jobb med yrkeskrav som 
motsvarar kort högskoleutbildning.  

År 2040 förväntas 26 procent av den totala arbetskraftsefterfrågan avse yrken som kräver 
en lång högskoleutbildning. Samtidigt beräknas andelen sysselsatta med lång högskole-
utbildning öka till drygt 28 procent. Det pekar mot att prognosen på aggregerad nivå 
hamnar på ungefär samma nivå som efterfrågan på arbetskraft med lång högskole-
utbildning, enligt yrkeskraven. Fortfarande beräknas andelen sysselsatta med kort hög-
skoleutbildning vara lägre än andelen jobb med kort högskoleutbildning som krav, även 
om gapet förväntas minska något.  

Det mest anmärkningsvärda är att en stor grupp av den sysselsatta befolkningen inte 
uppfyller de formella yrkeskraven på utbildning. År 2012 hade nästan 35 procent av den 
sysselsatta befolkningen en kortare utbildning än 3-årigt gymnasium, samtidigt som endast 
10 procent av alla jobb hade yrkeskrav som motsvarade utbildning kortare än 3-årigt 

2 Bortsett från utbildningar som legitimerar för viss yrkesverksamhet (exempelvis läkare) finns dock många exempel på 
personer som i arbetslivet kvalificerat sig för arbetsuppgifter utanför de områden som de har formell utbildningsbakgrund 
för. 
3 De fyra yrkeskategorier som analysen baseras på har olika utbildningskrav. Arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens kräver i huvudsak lång högskoleutbildning (>3år). Exempel på yrken inom denna yrkeskategori är 
civilingenjörer och jurister. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning kräver högskoleutbildningar kortare än 3 år. 
Exempel på yrken inom denna yrkeskategori är sjuksköterskor, förskolelärare och fritidspedagoger. Exempel på yrken inom 
yrkeskategorin Arbete som kräver yrkesförberedande gymnasieutbildning är vård- omsorgspersonal samt byggnads- och 
anläggningsarbetare. Exempel på yrken inom yrkeskategorin Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning är städare samt 
köks- och restaurangbiträden. 
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gymnasium. Det innebär att en stor andel av den sysselsatta befolkningen arbetar i yrken 
som de ej uppfyller de formella kraven för i form av utbildningsnivå. Det visar att brister i 
formell utbildning i många fall kan kompenseras med yrkeserfarenhet och arbetsplats 
utbildning. Det visar också att det finns brister på arbetskraft med gymnasieutbildning.  

År 2012 var 47 procent av alla jobb i yrken som kräver 3-årig gymnasieutbildning medan 
knappt 26 procent av de sysselsatta hade 3-årig gymnasieutbildning som högsta utbildning. 
Trots att andelen jobb med yrkeskrav motsvarande gymnasieutbildning minskar något fram 
till år 2040, och andelen sysselsatta med gymnasieutbildning som högsta utbildning ökar, 
beräknas ett stort gap kvarstå för denna kategori. År 2040 förväntas nästan 45 procent av 
alla jobb kräva gymnasieutbildning medan endast drygt 29 procent av den sysselsatta 
befolkningen har gymnasieutbildning som högsta utbildning. Därmed kommer en stor 
andel av de jobb som kräver gymnasieutbildning fortfarande att bemannas med personal 
som inte uppfyller de formella utbildningskraven. 
Figur 1  Sysselsattas utbildningsnivå (stapel) samt efterfrågan på arbetskraft efter yrkeskrav på 

utbildning (streck) 2012 och 2040  

 

 

Jämfört med utvecklingen för landet som helhet visar framskrivningarna för FA-regionerna 
liknande resultat.  

2.2 Kompetensförsörjningsbehoven på regional nivå 2040 
Den arbetsföra befolkningen (20-64 år) per utbildningsgrupp visar den potentiella till-
gången på kompetens som finns i regionen medan den sysselsatta dagbefolkningen (16-74 
år) per utbildningsgrupp indikerar efterfrågan på motsvarande kompetens i regionen. 
Kvoten mellan den sysselsatta dagbefolkningen (efterfrågan) och befolkningen indikerar 
överskott, balans eller brist för respektive utbildningsgrupp.  

En kvot över ett visar att efterfrågan förväntas vara större än utbudet och kan tolkas som 
ett regionalt kompetensunderskott. Även en kvot på 0,9 innebär att en stor del av regionens 
befolkning måste förvärvsarbeta för att klara arbetskraftsförsörjningen i regionen. Det bör 
dock påpekas att kvoten generellt blir något överskattad på grund av att den sysselsatta 
dagbefolkningen omfattar fler åldersgrupper än den arbetsföra befolkningen.4 

4 Att olika åldersintervall används för den sysselsatta dagbefolkningen och den arbetsföra befolkningen följer 
av redovisningen i Bilagan. I kapitel 2 (se avsnitt 2.3) redovisas motsvarande kvoter framtagna baserat på en 
framskrivning som antar en högre framtida nettomigration jämfört med framskrivningen i Bilagan. I den 
redovisningen används samma åldersintervall, 16- 74 år, för den sysselsatta dagbefolkningen och den 
arbetsföra befolkningen. I den redovisningen är kvoterna generellt lägre. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Utb kortare än 3-årigt gymnasium

Gymnasieutbildning

Högskoleutbildning, kort
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För utbildningsgruppen med utbildning kortare än 3-årigt gymnasium, beräknas 17 av 
landets 72 FA-regioner få kvoter närmare 0,9 eller högre år 2040.  

Fram till år 2040 beräknas efterfrågan öka mer än tillgången på arbetskraft med 3-årig 
gymnasieutbildning inom 63 av Sveriges 72 FA-regioner och 48 FA-regioner beräknas få 
kvoter närmare 0,9 eller högre. Därmed förväntas en bristsituation på gymnasieutbildad 
kompetens i två av tre FA-regioner år 2040. 

För gruppen med eftergymnasial utbildning uppvisar 57 FA-regioner kvoter på närmare 
0,9 eller högre år 2040, och för 43 FA-regioner beräknas kvoter över ett, dvs. kompetens-
underskott på arbetskraft med eftergymnasial utbildning. De högsta kvoterna förväntas 
bland FA-regioner i norra Sverige. Allra högst kvoter beräknas för Arjeplog (1,80), 
Storuman (1,80), Dorotea (1,68) samt Överkalix (1,68) Kvoterna förväntas öka för 66 av 
de 72 FA-regionerna. 

Generellt beräknas de regionala obalanserna fram till år 2040 vara tilltagande ju mindre 
regionerna är. Det är framförallt i FA-regioner med färre än 100 000 invånare som 
kompetensunderskotten beräknas bli tydliga och de största kompetensförsörjnings-
problemen väntas i FA-regioner med mindre än 30 000 invånare.  
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Figur 2  Förväntad kvot 2040 för sysselsatt dagbefolkning (16-74)/befolkning (20-64) per FA-
region. Utbildning: Kortare än 3-årigt gymnasium respektive Gymnasieutbildade 

 

  

 
Kortare än 3-årigt gymnasium  Gymnasieutbildade 
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Figur 3 Förväntad kvot 2040 för sysselsatt dagbefolkning (16-74)/befolkning (20-64) per FA-
region. Utbildning: Eftergymnasial utbildning 
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2.3 Regional strukturomvandling 
Strukturomvandling är i ett nationellt perspektiv relativt oproblematiskt där vissa näringar 
går framåt och andra krymper. Ofta är det en ökad produktivitet i en bransch vilket frigör 
arbetskraft som därför måste byta bransch som är drivkraften bakom strukturomvand-
lingen. I ett regionalt perspektiv är bilden dock något mer komplicerad, där utvecklingen 
går olika snabbt i olika FA-regioner. Det är inte heller självklart att minskad efterfrågan på 
arbetskraft i vissa näringar uppvägs av ökad efterfrågan inom andra näringar i regionen. 

Sysselsättningen i offentlig sektor var som störst kring 1990 men har sedan dess minskat 
samtidigt som sysselsättningen inom de privata tjänsterna har ökat kraftigt. Denna föränd-
ring eller omvandling är en återspegling av att privata företag i högre grad producerar 
offentligt finansierade tjänster och förklarar en stor andel av den sysselsättningsökning 
som skett inom privata tjänstenäringar. Under längre tid har tillverkningsindustrin genom-
gått en omvandling med kraftigt minskad sysselsättning, där mycket av det som tidigare 
producerades inom tillverkningsföretag har lagts ut på tjänsteföretag.  

Outsourcingen har varit en viktig drivkraft i att förskjuta sysselsättningen från företag 
inom tillverkningsindustri till närliggande tjänsteföretag. Idag finns det dessutom en stark 
tendens att företagen inte enbart säljer produkter utan i allt högre grad säljer helhets-
lösningar, vilket leder till att tjänsteinnehållet i produkten blir allt viktigare för företagens 
konkurrenskraft och lönsamhet. Därutöver har den höga produktivitetstillväxten och 
utflyttning av arbetsintensiv tillverkning till låglöneländer bidragit till den negativa 
sysselsättningsutvecklingen inom tillverkningsindustrin. 

Vi vet idag att tjänsteinnehållet i produkterna blir allt viktigare för att generera tillväxt. 
Strukturomvandlingens konsekvenser för FA-regionernas utveckling fram till år 2040 visar 
en positiv utveckling av sysselsättningen för 23 av 72 FA-regioner, där det framförallt är 
storstädernas arbetsmarknadsregioner som förväntas bli de stora vinnarna.  

Figur 4 nedan visar antalet sysselsatta inom industri respektive tjänstesektorn år 2012 (blå 
linje) och 2040 (röd linje). X-axeln visar antal sysselsatta, Y-axeln visar FA-regionerna 
sorterade efter storlek. Linjerna sammanbinder FA-regionernas sysselsättningsnivåer 
respektive år. 
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Figur 4  Antal sysselsatta inom industri- respektive tjänstenäringar 2012 och 2040 per FA-region 
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Ytterligare en förändring på arbetsmarknaden som framförallt har uppmärksammats 
internationellt från 1990-talet är att kombinationen av växande tjänsteutveckling och 
teknologisk utveckling har lett till en ökad polarisering på arbetsmarknaden. Efterfrågan på 
lågutbildad och högutbildad arbetskraft ökar, medan efterfrågan på arbetskraft som be-
finner sig mitt emellan dessa två utbildningsgrupper avtar. Det tycks som att själva 
datoriseringen, som kraftigt bidragit till minskad arbetskraftsefterfrågan på exempelvis 
rutinartade tjänstearbeten, inte nödvändigtvis minskat efterfrågan på lågutbildad arbets-
kraft. Snarare finns det yrken kopplade till manuell service som i stället ökar i takt med 
teknologiska framsteg.  
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Det har under de senaste 20-30 åren skett stora omvandlingar på arbetsmarknaden till följd 
av demografiska, strukturella, tekniska och utbildningsmässiga förändringar. Det är där-
med relativt starka drivkrafter som bidrar till ökande regionala obalanser på arbets-
marknaden och frågan är vilka strategier som i framtiden kommer att vara effektiva för att 
lösa och hantera dessa obalanser. 

2.4 Sammanställning av strategier 
I detta avsnitt redovisas fem olika strategier för att motverka de arbetskrafts- och 
kompetensförsörjningsproblem som framskrivningen till 2040 indikerar. De två första 
strategierna berör insatser för att öka arbetskraftens rörlighet och på så sätt minska 
regionala obalanser på arbetsmarknaden. Dessa två strategier är ökad inpendling och ökad 
inflyttning. Därefter granskas tre strategier för att öka det regionala arbetskraftsutbudet. 
Det handlar om hur arbetskraftsdeltagandet kan ökas i olika arbetsmarknadsregioner. 
Dessa är tidigare inträde och senare utträde från arbetsmarknaden, ökade förvärvsgrad i 
grupper med låg förvärvsgrad samt ökad arbetskraftsinvandring. 

2.4.1 Inpendling 
Ett sätt att lindra eller motverka framtida regionala arbetskraftsbrister är att det framtida 
pendlingsmönstret förändras. Är det möjligt att de regioner som uppvisar arbetskrafts- och 
kompetensbrist kan motverka detta genom ökad inpendling eller minskad utpendling?  

För att undersöka denna möjliga strategi gjordes en framskrivning i Bilagan där den senast 
observerade pendlingsmatrisen (2012) per utbildningsgrupp för landets alla kommuner 
skrevs fram till prognosåret (2040) med de justeringar som följde av förändringar i 
fördelningen av sysselsatt dag- och nattbefolkning per utbildningsgrupp. Det framskrivna 
pendlingsmönstret på FA-regionnivå gav ett underlag för att föra ett resonemang kring 
möjligheterna att öka inpendlingen.  

Pendlingsmatrisen för 2040 kan ses som en teknisk lösning där framtida arbetskraftsbrister 
neutraliseras genom ökad pendling mellan dagens FA-regioner. Uppnås denna pendlings-
matris råder balans på FA-regionernas arbetsmarknader år 2040.  

För att lösa framtida regionala arbetskraftsbrister krävs det en kraftigt ökad pendling till 
2040. Om dagens observerade pendlingsandelar hålls oförändrade och appliceras på 2040 
års sysselsatta dagbefolkning uppgår antalet pendlare 2040 till cirka 384 000 personer. Det 
är nästan 92 000 färre än det antal pendlare (cirka 476 000) som krävs för att uppnå balans 
på FA-regionernas arbetsmarknader 2040. Knappt hälften av dessa nästan 92 000 pendlare 
som saknas beräknas finnas bland lågutbildad (utbildning kortare än 3-årigt gymnasium) 
arbetskraft. Nästan 32 000 (av de 92 000) som i detta räkneexempel väntas saknas år 2040 
beräknas vara personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning.  

Studeras pendlingsandelarnas förändring 2012-2040 är det tydligt att det kommer att 
krävas en betydande ökning av andelen inpendlare för att nå balans på arbetsmarknaden 
2040 för flera FA-regioner. Framförallt gäller detta FA-regioner i Norrlands inland men 
även för FA-regioner i exempelvis Värmland och Västra Götaland.  
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Figur 5 Ökad total inpendlingsandel för att nå balans på FA-regionernas arbetsmarknad år 2040, 
procentenheter 

 
I 13 FA-regioner behöver inpendlingen öka med närmare 20 procentenheter eller mer för 
att arbetsmarknaden i dessa regioner skall vara i balans 2040.5 Tio av regionerna ligger i 
Norrland, två i Värmland och en i Västra Götaland. En ökad inpendlingsandel med 
närmare 20 procent eller mer innebär ett kraftigt ökat behov av att tillgodose den regionala 
efterfrågan med arbetskraft utifrån. Generellt sett ökar inpendlingsbehovet med 
utbildningsnivå, vilket innebär att högre utbildad arbetskraft utgör en större andel av den 
totala inpendlingsandelen. När den totala pendlingsmatrisen för 2040 granskas framgår det 
att det för dessa 13 FA-regioner kommer det att krävas en betydande inpendling via FA-
regioner som inte är direkt angränsande och därmed i många fall långväga pendling, se 
tabell 1 nedan. 

  

5 Dessa 13 FA-regioner är: Överkalix, Dorotea, Storuman, Åsele, Sorsele, Övertorneå, Vilhelmina, Torsby, 
Hagfors, Jokkmokk, Arjeplog, Bengtsfors, Lycksele. 
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Tabell 1 Total inpendling år 2040 fördelat på angränsande FA-regioner samt övriga FA-regioner, 
antal personer 

FA-region Totalt Från angränsande 
FA-regioner 

Andel Från övriga 
FA-regioner 

 
Andel 

Överkalix 576 393 0.68 183 0.32 

Dorotea 458 197 0.43 261 0.57 

Storuman 1003 120 0.12 883 0.88 

Åsele 378 276 0.73 102 0.27 

Sorsele 409 70 0.17 339 0.83 

Övertorneå 550 346 0.63 204 0.37 

Vilhelmina 913 146 0.16 767 0.84 

Torsby 2 090 1 527 0.73 563 0.27 

Hagfors 1 376 1 143 0.83 233 0.17 

Jokkmokk 709 401 0.57 308 0.43 

Arjeplog 560 174 0.31 386 0.69 

Bengtsfors 2 056 1 250 0.61 806 0.39 

Lycksele 2 373 1 803 0.76 570 0.24 

2.4.2 Inflyttning 
Är det möjligt att en del av den framtida pendling som krävs för att nå balans på de 
regionala arbetsmarknaderna istället kan ersättas med omflyttningar? Det historiska 
mönstret av flyttningar mellan FA-regioner stödjer inte den möjligheten. Under perioden 
1995-2013 var det endast 9 FA-regioner som uppvisade en positiv nettoinflyttning.  

Ingen av de FA-regionerna med störst beräknad ökning av inpendlingsandel mellan 2012 
och 2040 uppvisar en historik med positiv nettoinflyttning. Istället har samtliga dessa FA-
regioner ett negativt flyttnetto gentemot övriga FA-regioner under perioden. Det historiska 
flyttmönstret ger således ingen indikation om att omflyttning i framtiden skall kunna bidra 
till att minska framtida regionala arbetskraftsunderskott. 

2.4.3 Ökat arbetskraftsutbud 
En möjlighet att lindra framtida arbetskrafts- och kompetensbrister är att utbudet av 
arbetskraft ökar genom ett tidigare inträde och senare utträde på arbetsmarknaden. Det vill 
säga fler börjar arbeta tidigare och fler arbetar längre. Basscenariot som ligger till grund 
för de regionala framskrivningarna i Bilagan förutsätter ökad förvärvsgrad i åldersgrupper-
na 20-24 år (viss ökning, från 0,58 till 0,59) och 65-74 år (kraftig ökning, från 0,21 till 
0,44).  

Som redovisats ovan, i strategin ökad inpendling, behöver antalet pendlare öka till 2040 för 
att nå balans på FA-regionens arbetsmarknader. Antalet pendlare behöver öka med totalt 
92 000, jämfört med framskrivningen som baseras på oförändrade pendlingsandelar.  

Är det möjligt att denna beräknade ökning av antalet inpendlare kan ersättas av ökade 
förvärvsgrader och därmed öka antalet förvärvsarbetande i åldersklasserna 20-24 år 
respektive 65-74 år? För att undersöka denna möjlighet sattes samtliga FA-regioners 
förvärvsgrader för respektive utbildningsgrupp till motsvarande nivå som den FA-region 
som uppvisade högst förvärvsgrad 2040 för åldersklasserna 20-24 respektive 65-74 år. 
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Därmed beräknas den maximala effekten av vad ett ökat inträde och senare utträde kan 
bidra med. 

Slutsatsen är att en strategi med fokus på ökat arbetskraftsdeltagande i form av tidigare 
inträde och senare utträde från arbetsmarknaden, i första hand kan väntas lindra beräknade 
arbetskraftsbrister på personer med gymnasie- eller kortare utbildning. De stora framtida 
regionala obalanserna och behoven av högre utbildad arbetskraft förväntas inte kunna lösas 
effektivt med denna strategi. 

2.4.4 Ökad förvärvsgrad hos vissa grupper 
Förutom ålder finns andra bakgrundsfaktorer som exempelvis kön och etnicitet som kan 
förklara individuella variationer i arbetsmarknadsdeltagandet. Exempelvis har kvinnor 
generellt lägre förvärvsgrad än män och utrikes födda har generellt lägre förvärvsgrad än 
inrikes födda. Kan framtida regionala arbetskrafts- och kompetensförsörjningsunderskott 
lindras genom högre förvärvsgraden för dessa grupper? Ovan belystes effekterna av högre 
förvärvsgrad i åldrarna 65-74 år. För att belysa effekterna av en ökad förvärvsgrad hos 
kvinnor och utrikes födda avgränsas analysen till åldersgruppen 20-64 år. 

För att belysa i vilken grad en högre förvärvsgrad för kvinnor skulle kunna lindra den 
beräknade arbetskraftbristen i de FA-regioner som bedöms få kraftigast kompetens- och 
arbetskraftsbrist görs ett enkelt räkneexempel. Det antas att den förvärvsgrad för kvinnor 
som beräknats i basscenariot ersätts av förvärvsgraden i den FA-region som 2040 har högst 
förväntad förvärvsgrad. Resultatet visar att en ökad förvärvsgrad hos kvinnor ger olika 
tillskott i FA-regionerna. I vissa fall kan detta lindra det totala underskottet på arbetskraft i 
regionen (ex. Bengtsfors och Dorotea), men i andra FA-regioner har denna åtgärd en 
mycket begränsad effekt (ex. Jokkmokk).  

För att belysa i vilken grad högre förvärvsgrad för utrikes födda skulle kunna lindra den 
beräknade arbetskraftsbristen görs motsvarande enkla räkneexempel. Det antas att den 
förvärvsgrad för utrikes födda som beräknats i basscenariot ersätts av förvärvsgraden i den 
FA-region som 2040 har högst förväntad förvärvsgrad för utrikes födda. Resultatet visar att 
effekten av att öka förvärvsgraden hos utrikes födda är större än effekten av att öka 
förvärvsgraden hos kvinnor.  

Tillsammans skulle ökad förvärvsgrad hos kvinnor och utrikes födda kunna bidra till att 
lindra den regionala obalans som framskrivningen visar på i vissa utsatta FA-regioner. Det 
innebär att insatser som kan stimulera till ökad förvärvsgrad hos dessa två grupper, och 
särskilt hos utrikes födda, kommer att bli viktiga för att lösa framtida regionala obalanser i 
kompetens- och arbetskraftsförsörjningen. 

2.4.5 Arbetskraftsinvandring 
Enligt prognosen i Bilagan ökar antalet personer i arbetsför ålder (16-74 år) med nästan 
575 000 mellan 2014 och 2040. Netto utgör antalet utrikes födda ca 420 000 av den totala 
ökningen, vilket med andra ord utgör en stor andel av det framtida arbetskraftstillskottet. 
Denna grupp utgör därmed en stor potential för att motverka framtida arbetskraftsbrister. 
Basscenariot har dock inräknat en ökad förvärvsgrad hos utrikes födda och utan det 
antagandet kan kompetensförsörjningssituationen väntas bli ännu mer utmanande. 
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Av den totala framskrivna nettoökningen på ca 420 000 utrikes födda (16-74 år) utgörs ca 
117 000 av personer från EU (exklusive Norden). Resterande ökning utgörs av personer 
från länder utanför EU med låg eller medelhög utvecklingsnivå (HDI). Ett dilemma är att 
utbildningsnivån i många fall är låg i dessa grupper av utrikes födda, vilket skapar 
begränsningar på arbetsmarknaden. 
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3 Ökad nettomigration och framtida 
arbetskraftsförsörjning 

3.1 Inledning och metod 
I detta kapitel har en anpassning av den framtida efterfrågan och utbud på arbetskraft 
uppdaterats utifrån antagande om kraftigt förändrade migrationsströmmar. Som grund för 
denna uppdatering har alternativ ”hög invandring” i SCB:s reguljära prognos från maj 
2015 använts.6 Anpassningen innebär att de reviderade förutsättningarna på nationell nivå 
enligt denna befolkningsprognos använts för att uppdatera kommunernas och FA-
regionernas befolkning utifrån den kommunvisa fördelningen på ålder och kön i den 
tidigare framskrivningen (Bilagan).  

Framskrivningen av förvärvsarbetande nattbefolkning baseras på samma antagande som i 
Bilagan vad avser förvärvsgrader per ålder och kön. För den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen antas att det inom näringslivet gäller samma fördelning av sysselsatta 
(efterfrågan på arbetskraft) per näringsgren som i framskrivningen i Bilagan, som baseras 
på Konjunkturinstitutets antaganden. Framskrivningen av sysselsättningen inom de direkt 
demografirelaterade näringsgrenarna baseras på samma förutsättningar och samma metod 
som tillämpas i SCB:s Trender och Prognoser. 

För att belysa hur förändringar i utbud och efterfrågan på kompetens och arbetskraft inom 
olika yrkeskategorier kommer att utvecklas fram till 2040, har följande angreppssätt 
använts. 

På utbudssidan har antagits för respektive region att befolkningens fördelning på 
utbildningsgrupper, per åldersklass och kön, är densamma som i den modellbaserade 
framskrivningen som ligger till grund för Bilagan. På efterfrågesidan har en framskrivning 
gjorts av sysselsatta per yrke i respektive näringsgren och region, där fördelningen på 
yrken inte har antagits vara fix utan tar hänsyn till historiska trender. Exempelvis att 
andelen varuhanteringsyrken inom tillverkningsindustrins näringsgrenar tenderar att sjunka 
över tid. För varje yrke finns uppgifter om krav på formell utbildningsbakgrund. Därmed 
kan utbud och efterfrågan per utbildningsbakgrund jämföras, på nationell och regional 
nivå. 

  

6 Högalternativet i majprognosen har den fördelen att den är väldokumenterad. Enligt SCB överskattar den 
invandringen 2015, underskattar den troligen under 2016. Efter det är det svårt att bedöma hur säker den är 
eftersom Migrationsverket inte heller har någon säker bild. I högalternativet är det en högre in- och utvandring 
alla år (jämfört med huvudalternativet), så migrationen blir mer utdragen alla år och inte en jättetopp på bara 
några år.  
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3.2 Utbud och efterfrågan på nationell nivå 
Den nya framskrivningen som baseras på alternativ ”hög invandring” i SCB:s reguljära 
prognos från maj 2015 innebär att utbudet av arbetskraft i åldern 16-74 år ökar med nästan 
1 200 000 samtidigt som efterfrågan ökar med knappt 1 000 000 jämfört med den tidigare 
framskrivningen för år 2040.  

Hur mycket efterfrågan fördelat på yrkeskategorier och utbudet av arbetskraft fördelat efter 
utbildningsnivå ökar till följd av ökad nettomigration framgår av Figur 6 och 7 nedan. I 
dessa figurer jämförs efterfrågan på arbetskraft (sysselsatt dagbefolkning 16-74 år) enligt 
yrkeskategorier respektive utbudet av arbetskraft (befolkningen 16-74 år) enligt 
utbildningsnivå i den nya prognosen med framskrivningen enligt förutsättningarna i LU-
bilagan.  

Den ökade nettomigrationen beräknas leda till att såväl efterfrågan som utbud på arbets-
kraft ökar inom samtliga yrkeskategorier/utbildningsnivåer. Efterfrågan på arbetskraft med 
Yrkesförberedande gymnasieutbildning beräknas öka särskilt kraftigt. Ökningen i denna 
yrkeskategori uppgår till nästan 500 000 personer vilket motsvarar nästan hälften av den 
totala efterfrågeökningen. Beträffande utbudet beräknas den kraftigaste ökningen vara för 
utbildningsnivån Utbildning kortare än 3-årigt gymnasium. Den ökade nettomigrationen 
innebär att utbudet för denna utbildningsnivå beräknas vara drygt 400 000 högre jämfört 
med förutsättningarna i Bilagan. 
Figur 6 Efterfrågan på arbetskraft år 2040 fördelat på yrkeskategorier enligt LU och ny prognos 

 
 
Figur 7 Utbud av arbetskraft år 2040 fördelat på utbildningsnivå enligt LU och ny prognos 
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I Figur 8 och 9 nedan har yrkeskraven, som baseras på den sysselsatta befolkningens 
yrkeskategorier, översatts till den utbildningsnivå respektive yrkeskrav har som 
utbildningskrav.7 Därmed kan de sysselsattas utbildningsnivå jämföras med de yrkeskrav 
som ställs på samtliga sysselsatta 2040. 

På nationell nivå framgår det att den brist (efterfrågan större än utbud) som förväntas år 
2040 på arbetskraft med gymnasieutbildning enligt LU-bilagans prognosförutsättningar 
beräknas förvärras i alternativet med en ökad framtida nettomigration. Personer med 
utbildning kortare än 3-årigt gymnasium beräknas få en än svårare arbetsmarknadssituation 
då differensen mellan utbud och efterfrågan för denna grupp beräknas öka kraftigt enligt 
den nya prognosen. För övriga två utbildningsnivåer beräknas bilden bli liknande för de 
två prognosalternativen. 
Figur 8 Sysselsattas utbildningsnivå samt arbetsmarknadens efterfrågan på yrkeskvalifikationer 

2040 (framskrivning) enligt LU 

 
 
Figur 9 Sysselsattas utbildningsnivå samt arbetsmarknadens efterfrågan på yrkeskvalifikationer 

2040 (framskrivning) enligt ny prognos 

  

7 Yrkeskategorin för arbete kräver teoretisk specialistkompetens har därmed jämställts med lång 
högskoleutbildning (>3 år), yrkeskategorin för arbete som kräver kortare högskoleutbildning har jämställts med 
kort högskoleutbildning (<3år), yrkeskategorin för arbete som kräver yrkesförberedande gymnasieutbildning 
har jämställts med gymnasieutbildning och slutligen har yrkeskategorin för arbete utan krav på särskild 
yrkesutbildning jämställts med utbildningsnivån utbildning kortare än 3-årigt gymnasium. 
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3.2.1 Efterfrågan på olika yrkesgrupper 
Utvecklingen av efterfrågan för olika yrkesgrupper mellan 2013 och 2040 visas i figuren 
nedan. Efterfrågan beräknas öka för alla typer av yrken. Den kraftigaste ökningen 
förväntas inom serviceyrken och för yrken som kontorsassistenter kundservice och 
försäljning. 
Figur 10 Efterfrågan på yrkesgrupper i Sverige 2013 och 2040 

 
I figuren nedan jämförs den framtida efterfrågan för olika yrkesgrupper år 2040 med 
efterfrågan för samma år enligt LU-bilagans prognos. Förutsättningarna med en framtida 
ökning av nettomigrationen innebär en ökad efterfrågan inom samtliga yrkeskategorier. 
Särskilt kraftig ökning av efterfrågan väntas inom serviceyrken till följd av en ökad 
framtida nettomigration. 

 
Figur 11 Efterfrågan på yrkesgrupper i Sverige 2040 
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3.3 Utbud och efterfrågan på regional nivå 
Den framskrivning som ligger till grund för denna redovisning, och som baseras på en 
senare befolkningsprognos som antar en högre nettomigration, är framtagen med en delvis 
annan metod. Därför är denna nya framskrivning inte helt jämförbar med den prognos som 
redovisas i Bilagan. För att kunna jämföra vad den ökade framtida nettomigrationen, som 
antas i den befolkningsprognos som ligger till grund för denna framskrivning, innebär i 
förändrat utbud och efterfrågan på arbetskraft fram till år 2040 har även en framskrivning 
med den nya metoden gjorts baserat på den befolkningsprognos som låg till grund för 
framskrivningen i Bilagan. Därmed kan de förändringar som uppstår år 2040 till följd av 
ett antagande om högre framtida nettomigration redovisas. 

Genom att för respektive FA-region ställa efterfrågan (sysselsatt dagbefolkning 16-74 år) i 
relation till befolkning (16-74 år) för respektive kvalifikationskrav/utbildningsgrupp 
erhålls en kvot. En kvot över ett visar att efterfrågan är större än utbudet och kan tolkas 
som ett regionalt kompetensunderskott. En kvot mindre än ett visar att efterfrågan 
förväntas vara mindre än utbudet och tolkas som ett regionalt kompetensöverskott.8 

Vanligtvis ligger denna kvot inom spannet 0,75-0,80. En kvot på 0,9 innebär att en stor del 
av den regionala befolkningen måste förvärvsarbeta för att klara arbetskraftsförsörjningen i 
regionen. 

3.3.1 Brister och obalanser på arbetsmarknaden 
Resultaten visar att kvoterna generellt tenderar att minska mellan 2012 och 2040. Med 
andra ord ökar tillgången mer än efterfrågan. För yrken med 3-årig gymnasieutbildning 
som krav är kvoterna mycket höga 2012 såväl som 2040 enligt denna analys. Samtliga 
regioner uppvisar en bristsituation både 2012 och 2040 (se Figur 12). Dock sjunker kvoten 
för denna grupp fram till 2040 för alla utom 15 FA-regioner. Dessa 15 regioner som 
beräknas få en tilltagande bristsituation ligger framförallt i norra Sverige.  

För yrken som kräver eftergymnasial utbildning (Figur 13) beräknas antalet FA-regioner 
som uppvisar en bristsituation minska markant. 2012 var det 43 av 72 FA-regioner som 
hade en kvot som var som 0,9 eller större. År 2040 beräknas motsvarande antal vara endast 
16. Återigen är det framförallt i norra Sverige som en bristsituation beräknas uppstå år 
2040. 

I Figur 14 och Figur 15 jämförs kvoterna för yrken med krav på gymnasieutbildning 
respektive eftergymnasial utbildning för 2040 för den nya framskrivningen baserad på 
ökad nettomigration med en framskrivning som baseras på den befolkningsprognos som 
låg till grund för framskrivningen i Bilagan. Därigenom tydliggörs vad ett antagande om 
högre nettomigration får för effekt på den framtida arbetskrafts- och kompetenssituationen. 

Jämförelsen visar inte på några större förändringar på FA-region nivå. Antalet FA-regioner 
som uppvisar en bristsituation på arbetskraft med motsvande gymnasiekompetens 
respektive eftergymnasial utbildning är nästan de samma i de två alternativen. Samtliga 
regioner uppvisar en bristsituation för yrken med krav på 3-årig gymnasieutbildning 2040 
enligt båda alternativen. För yrken som kräver eftergymnasial utbildning är det 15 FA-

8 I bilagan redovisades motsvarande kvoter för olika utbildningsgrupper men där var utbudet, dvs. befolkningen 
begränsad till 20-64 år. Åldersintervallet i denna jämförelse är det samma för efterfrågan såväl som för utbudet. 
Eftersom befolkningens åldersintervall har utökats och därmed inkluderar en större åldersbredd ökar utbudet av 
arbetskraft i denna jämförelse vilket leder till något lägre kvoter generellt. 
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regioner som uppvisar en bristsituation år 2040 enligt framskrivningen som baserar sig på 
antagande enligt Bilagan jämfört med 16 i framskrivningen med ökad nettomigration.  

Även om inte antalet FA-regioner som år 2040 uppvisar en brist på olika nivåer av 
kompetens på arbetskraft ökar med de nya förutsättningarna tenderar kvoterna att generellt 
öka något. I mer än hälften av FA-regionerna ökar kvoten mellan efterfrågan och utbud på 
utbildad arbetskraft. De regionala skillnader som uppstår jämfört med tidigare beror i 
huvudsak på att den nya befolkningsprognosen medför en förändrad åldersstruktur som 
påverkar efterfrågan inom befolkningsanknutna branscher. En tydlig positiv effekt är att 
flera FA-regioner, framförallt i norra Sverige, som enligt framskrivning i Bilagan 
förväntades uppvisa kraftiga kompetens- och arbetskraftsbrister på arbetskraft med 
eftergymnasial utbildning beräknas få en betydligt gynnsammare situation år 2040 i den 
nya framskrivningen. 
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Figur 12 Kvot mellan sysselsatt dagbefolkning (16-74 år) och befolkning (16-74 år) med 3-årig 
gymnasieutbildning 2012 och 2040 
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Figur 13 Kvot mellan sysselsatt dagbefolkning(16-74 år) och befolkning (16-74 år) med 
eftergymnasial utbildning 2012 och 2040 
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Figur 14 Kvot mellan sysselsatt dagbefolkning (16-74 år) och befolkning (16-74 år) med 3-årig 
gymnasieutbildning 2040 jämfört med LU-prognos 2040 
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Figur 15 Kvot mellan sysselsatt dagbefolkning (16-74 år) och befolkning (16-74 år) med 
eftergymnasial utbildning 2040 jämfört med LU-prognos 2040 
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3.4 Effekter och krav utifrån ökat antal utrikes födda 
De nya migrationsantagandena i den befolkningsprognos som ligger till grund för den 
uppdaterade framskrivningen innebär en betydligt större andel utrikes födda i Sverige fram 
till år 2040. Totalt sett beräknas antalet uppgå till drygt 3 410 000 personer vid periodens 
slut, till skillnad från LU-bilagans underliggande antagande om knappt 2 130 000 utrikes 
födda i befolkningen.  

I förutsättningarna för den uppdaterade framskrivningen ligger att samma antaganden vad 
gäller förvärvsgrader per ålder och kön används som i Bilagan, oavsett födelseland. Givet 
denna förutsättning kommer det krävas att förvärvsgraderna för utrikes födda är högre än 
vad som förutsattes i Bilagans framskrivning, eftersom den totala sysselsättningsnivån 
annars blir för låg. 

På motsvarande sätt antas fördelningen över utbildningskategorier vara densamma som i 
Bilagan, oavsett födelseland. Med en större andel utrikes födda i befolkningen kommer 
även deras utbildningsnivå att behöva vara högre för att den nya framskrivningens 
förutsättningar ska kunna uppfyllas.  

Därför görs i detta avsnitt några räkneexempel på hur förvärvsgrader och utbildnings-
strukturer – som är påverkbara faktorer – skulle behöva förändras för de utrikes födda för 
att de antagna totalnivåerna ska uppnås. 

3.4.1 Förvärvsgrader 
Den genomsnittliga förvärvsgraden för alla i åldersspannet 16-74 år var i LU-bilagans 
framskrivning 68 procent, vilket innebar totalt 5 249 000 sysselsatta. Förvärvsgraden för 
personer födda i Sverige var 72 procent och för utrikes födda 55 procent. Förvärvsgraden i 
LU-bilagans framskrivning, fördelad på kön, ålder och region, applicerades i den upp-
daterade framskrivningen på den nya befolkningsprognosen, oavsett födelseland, vilket ger 
en total sysselsättning på 6 058 000 personer. 

Om befintliga förvärvsgrader för födda i Sverige respektive utrikesfödda appliceras på den 
nya prognosens befolkning, skulle den totala sysselsättningen istället bli 5 870 000 
personer, dvs. ett glapp på omkring 188 000 sysselsatta. För att uppnå den högre syssel-
sättningsnivå som är utgångspunkten i den nya framskrivningen skulle alltså förvärvs-
graden för utrikes födda behöva öka i sådan utsträckning att ytterligare 188 000 personer 
blir sysselsatta. Totalt behöver nivån därmed ligga på 61 procent, dvs. en ökning med 6 
procentenheter. 

Eftersom förvärvsgraderna beräknas på kön och åldersgrupper, har i räkneexemplet 
nivåerna för utrikes födda justerats upp proportionellt för att uppnå den högre totalnivån. I 
Figur 16 och Figur 17 nedan framgår hur mycket förvärvsgraderna måste öka för att nå 
detta mål. 
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Figur 16 Förvärvsgrader för män per åldersgrupp år 2040 för födda i Sverige och utrikes, samt 
förändrad nivå för att uppnå antagen total sysselsättning 

 
 
Figur 17 Förvärvsgrader för kvinnor per åldersgrupp år 2040 för födda i Sverige och utrikes, samt 

förändrad nivå för att uppnå antagen total sysselsättning 

 
Som framgår av diagrammen ovan, så måste förvärvsgraderna för utrikes födda i 
genomsnitt öka med 6 procentenheter. Nivåerna för ålderskategorierna med redan idag 
högst nivåer antas här öka mest. Dessutom förutsätts förvärvsgraderna för män öka mer än 
för kvinnor. 

3.4.2 Utbildningsnivåer 
På motsvarande sätt har befolkningens fördelning på utbildningsnivåer i den nya fram-
skrivningen antagits följa fördelningen i LU-bilagans framskrivning efter region, ålder och 
kön, dvs. oaktat födelseland. Även vad gäller utbildning så har utrikes födda en annan 
fördelning än personer födda i Sverige, vilket med de antaganden om större nettomigration 
som den nya framskrivningen innebär, i praktiken kommer ge ett annat mönster.  
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I räkneexemplet nedan redovisas dels nivåerna per utbildningskategori som används i den 
nya framskrivningen, dels de totala nivåer som faller ut om fördelningen per kön och ålder 
görs separat för utrikes födda respektive födda i Sverige. Eftersom utrikes födda generellt 
har en annorlunda utbildningsstruktur, och de i den nya framskrivningen utgör en större 
andel än i LU-bilagan, blir också andelen med högre utbildning lägre. 
Figur 18 Befolkning 16-74 år 2040 fördelade på utbildningskategorier enligt framskrivning och 

alternativ beräkning 

 
Detta räkneexempel indikerar att det uppstår en brist på personer med gymnasial 
utbildning eller högre och ett överskott på personer med lägre utbildning. Som framgår av 
Figur 19 nedan, behöver utbildningsnivån totalt sett öka genom att de ca 129 000 som har 
en utbildning kortare än 3-årigt gymnasium höjer sin utbildningsnivå till gymnasial 
utbildning (84 000), kortare eftergymnasial (31 000) och längre eftergymnasial (14 000). 

Givet att det är de utrikes födda som ska stå för ökningen av utbildningsnivån, dvs. totalt 
sett närma sig de Sverigeföddas fördelning, så innebär det en förändring främst vad gäller 
de med kortare utbildning än 3-årigt gymnasium och med gymnasial utbildning Andelen 
av de utrikes födda med lägst utbildning minskar, vilket framgår av Figur 20 nedan. Deras 
andel närmar sig därmed motsvarande andel hos personer födda i Sverige. Andelen med 
gymnasial utbildning ökar, men ligger fortfarande under personer födda i Sverige. 

Däremot kommer andelen utrikes födda med eftergymnasial utbildning att öka. Om hela 
den nödvändiga ökningen av personer med lång eftergymnasial utbildning (14 000) sker 
bland utrikes födda, skulle dessa utgöra 27 procent av denna grupp, mot endast 23 procent 
bland personer födda i Sverige.  
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Figur 19 Brist och överskott per utbildningskategori för utrikes födda, för att framskrivningens nivå 
ska uppnås 

 
 
Figur 20 Befolkningen 16-74 år 2040 procentuellt fördelade på utbildningskategorier, utrikes födda 

enligt framskrivning och alternativ beräkning 
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4 Fördjupad analys av industrins kompetens-
försörjningsbehov 

Utifrån materialet som tagits fram ovan avseende efterfrågan och behov av arbetskraft 
fördelat på näringsgrenar, yrken och yrkesspecifika utbildningskrav, görs i detta avsnitt en 
fördjupad analys av behovet av kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin och den 
industrinära tjänstesektorn. 

Avgränsningen görs i denna framställning till dels SNI-nivåerna B+C Tillverkning och 
utvinning, dels till SNI-nivåerna M+N Företagstjänster, eftersom det inte är möjligt utifrån 
tillgänglig statistik att bryta ner näringsgrenarna på yrkesgrupper på någon finare nivå. 

4.1 Branschutveckling fram till 2040 
Tillverkningsindustrin totalt sett beräknas i den uppdaterade framskrivningen minska från 
dagens nivå på ca 570 000 till 530 000 sysselsatta fram till år 2040, dvs. en minskning på 
nära 40 000 förvärvsarbetande, motsvarande strax under 7 procent. Den sammanlagda 
efterfrågan på arbetskraft inom tillverkningsindustrin antas därmed minska. 

Däremot är förändringen ojämnt fördelad över industrins olika delbranscher. Som framgår 
av Figur 21 nedan, så beräknas den totala sysselsättningen öka inom främst maskinvaru-
tillverkning och livsmedelstillverkning, medan sysselsättningen i huvuddelen av de övriga 
branscherna minskar eller är oförändrad. Beroende på yrkesstrukturen inom de olika 
delbranscherna och de därmed olika kvalifikationskraven, kommer 
kompetensförsörjningsbehoven att påverkas i olika riktningar. 
Figur 21 Sysselsättning per näringsgren inom tillverkningsindustrin 2013 och 2040 
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I motsats till tillverkningsindustrin beräknas antal sysselsatta i de industrinära tjänste-
branscherna öka fram till år 2040. Dagens nivå på omkring 524 000 sysselsatta antas öka 
till 823 000, vilket motsvarar en förändring på 57 procent. Totalt sett beräknas därmed 
företagstjänsterna gå om tillverkningsindustrin sett till antalet anställda. 

Till skillnad mot tillverkningsindustrin beräknas i stort sett samtliga delbranscher inom 
aggregatet att öka. Allra mest antas tekniska konsultverksamheter, bemanning och andra 
konsulttjänster till företag öka; var och en av dessa delbranscher beräknas öka med mellan 
femtio och sextio tusen sysselsatta. 
Figur 22 Sysselsättning per näringsgren inom företagsnära tjänster 2013 och 2040 

 
Den förhållandevis jämnt fördelade och entydiga ökningen, gör också att den total 
efterfrågan på alla typer av kompetenser kan antas öka, mer om detta i avsnitten nedan. 

4.2 Efterfrågan på olika yrkesgrupper 
Genom framskrivning av sammansättningen av yrkeskategorier per näringsgren, kan den 
totala efterfrågan på olika yrken beräknas för tillverkningsindustrin (se Figur 23 nedan). 
Efterfrågan minskar på nästan alla typer av yrken. Omställningen av tillverkningsindustrin 
gör att behovet av montörer minskar allra mest. Från dagens nivå på omkring 150 000 
inom detta yrke, beräknas efterfrågan minska till ca 115 000 till år 2040. Inga andra 
yrkesgrupper minskar i lika stor omfattning. 
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Figur 23 Efterfrågan på yrkesgrupper inom tillverkningsindustrin 2013 och 2040 

  
Den ökade rationaliseringen och omstruktureringen av industrin gör dock att behovet av 
yrken där en lång teknisk högskoleutbildning krävs, ökar. Detta trots att efterfrågan totalt 
sett inom industrin minskar. Den beräknade efterfrågeökningen är inte stor – från ca 
43 000 år 2013 till 57 000 år 2040 i hela riket. Det framgår också att kortare tekniska 
högskoleutbildningar inte kommer vara lika efterfrågade, då behovet minskar med omkring 
4 000 sysselsatta fram till periodens slut. 

 
Figur 24 Efterfrågan på yrkesgrupper inom företagsnära tjänster 2013 och 2040 

  
Eftersom efterfrågan totalt sett inom de industrinära tjänsterna beräknas öka, antas också 
efterfrågan öka på i princip samtliga yrkeskategorier. Spridningen i efterfrågeökning är 
relativt begränsad, från en omkring 40 procentig ökning inom bl.a. bygg och anläggning, 
till en efterfrågeökning på ca 77 procent bland yrken som kräver en längre teknisk 
högskoleutbildning. 
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4.3 Efterfrågan på olika utbildningskategorier 
Genom en sammanställning av de kvalifikationskrav – i praktiken utbildningskrav – som 
ställts upp för samtliga yrkeskategorier – kan även det sammanlagda behovet av sysselsatta 
med olika utbildningsnivåer beräknas och jämföras med dagens situation. 

Den tydligaste trenden för tillverkningsindustrin under perioden fram till år 2040 är en 
ökad polarisering av arbetsmarknaden. En liten kategori jobb kräver ingen särskild 
yrkesutbildning och efterfrågan på dessa beräknas vara i stort sett oförändrad. Däremot – 
som framgår av Figur 25 nedan – minskar i allra högsta grad efterfrågan på yrken som 
kräver endast gymnasial utbildning. Netto är det denna kategori som står för nästan hela 
minskningen av efterfrågan på arbetskraft till industrin. 

Samtidigt ökar behovet av yrken där teoretisk specialkompetens – i praktiken längre 
högskoleutbildningar – krävs. Allt i linje med den fortsatta strukturomvandlingen av 
industrin. Inte ens kortare högskoleutbildningar kommer vara tillräckliga i framtiden, 
eftersom behovet av yrken som kräver detta också minskar. 

 
Figur 25 Efterfrågan per utbildningsgrupp inom tillverkningsindustrin 2013 och 2040 

 
Liknande polariserande trender kan inte återfinnas inom de företagsnära tjänsterna. 
Behovet av yrken med alla olika utbildningskrav ökar, dock med någon övervikt för de 
allra mest kvalificerade grupperna. Efterfrågan på yrken med krav på teoretisk special-
kompetens ökar med 65 procent, vilket är något mer än efterfrågeökningen för yrken med 
krav på kortare högskoleutbildning (60 procent). Dock ökar även efterfrågan på yrken med 
lägre kvalifikationskrav nästan lika mycket. 
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Figur 26 Efterfrågan per utbildningsgrupp inom företagsnära tjänster 2013 och 2040 

 
Sett i relation till hur efterfrågan förändras för hela arbetsmarknaden i stort fram till år 
2040, visar sig tillverkningsindustrin föga förvånande ligga betydligt under de genom-
snittliga nivåerna. Som nämnts ovan så minskar efterfrågan för alla yrken utom för de allra 
mest kvalificerade. Men även för dessa så ligger nivån betydligt under den totala föränd-
ringen för gruppen. Efterfrågan på yrken med krav på lång högskoleutbildning inom 
industrin ökar med 11 procent fram till år 2040, vilket kan jämföras med 38 procent för 
hela arbetsmarknaden och hela 65 procent för de företagsnära tjänsterna. 

 
Figur 27 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom tillverkningsindustrin, företagsnära 

tjänster och totalt mellan 2013 och 2040 

 
Efterfrågeökningen inom tjänstenäringarna ligger betydligt högre än genomsnittet för hela 
arbetsmarknaden även för yrken med lägre kvalifikationskrav. Skillnaden i efterfråge-
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ökning gentemot genomsnittet ligger på strax över 25 procentenheter för alla grupper utom 
yrken utan krav på särskild utbildning. Behovet av dessa yrken ökar till och med något 
mindre än genomsnittet. 

4.4 Efterfrågeförändringar per FA-region 
De regionala skillnaderna i efterfrågeutveckling är av särskilt intresse, eftersom närings-
livsstrukturen och därmed också kompetensförsörjningsbehovet skiljer sig kraftigt åt 
mellan olika delar av landet. Den uppdaterade framskrivningen antar dessutom skilda 
demografiska utvecklingar i olika regioner, vilket också i hög grad påverkar den slutliga 
efterfrågan på arbetskraft. För att underlätta presentationen av resultatet har redovisningen 
delats i grupper av FA-regioner utifrån deras storlek, baserat på invånarantalet år 2013. 

4.4.1 FA-regioner med färre än 30 000 invånare 
Bland de allra minsta regionerna minskar generellt efterfrågan på arbetskraft till industrin 
inom nästan alla kategorier. Även behovet av yrken med krav på teoretisk specialist-
kompetens minskar i de flesta FA-regioner. Enstaka undantag finns, t.ex. Fagersta och 
Tranås, där efterfrågan på i synnerhet de mest kvalificerade yrkena ökar, men i övrigt 
beräknas kompetensförsörjningsbehovet minska inom samtliga utbildningsgrupper. I allt 
väsentligt beror detta på att regionerna blir mindre i befolkningsmässigt hänseende. 
 

Figur 28 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom tillverkningsindustrin mellan 2013 
och 2040 i FA-regioner med färre än 30 000 invånare 

    
Kompetensförsörjningen för de företagsnära tjänsterna i landets minsta regioner uppvisar 
ett mönster där de relativt sett största FA-regionerna i allmänhet ser fram emot en ökad 
efterfrågan inom alla kategorier av yrken. I huvuddelen av de små FA-regionerna antas 
däremot efterfrågan inom tjänstenäringarna förändras i förhållandevis liten utsträckning, 
med både ökningar och minskningar i samtliga regioner och utbildningskategorier, utan 
något tydligt mönster. 
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Figur 29 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom företagsnära tjänster mellan 2013 

och 2040 i FA-regioner med färre än 30 000 invånare 

    
 

4.4.2 FA-regioner med 30 000 – 100 000 invånare 
Inte heller i de medelstora FA-regionerna kan man se någon tydlig efterfrågeökning ens av 
de högst kvalificerade yrkena inom tillverkningsindustrin. Gemensamt för samtliga 
regioner i denna grupp är den kraftiga minskningen av sysselsatta i yrken där enbart 
gymnasieutbildning krävs. I övriga kategorier av yrken förändras efterfrågan endast i liten 
grad. 
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Figur 30 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom tillverkningsindustrin mellan 2013 
och 2040 i FA-regioner med 30 000 – 100 000 invånare 

    
 

Bilden är inte heller så tydlig vad gäller efterfrågeförändringen inom företagsnära tjänster 
bland dessa regioner. Efterfrågan på yrken med alla olika kvalifikationskrav ökar i de 
flesta regioner – Gotland är dock ett tydligt undantag – men det är främst yrkena med lägre 
kvalifikationskrav som ökar mest. Summerat för dessa regioner så ökar efterfrågan på 
yrken med som mest gymnasieutbildning med drygt 3 000 personer, jämfört med en 
ökning på ca 1 700 sysselsatta inom yrken som kräver längre högskoleutbildning. 

 
Figur 31 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom företagsnära tjänster mellan 2013 

och 2040 i FA-regioner med 30 000 – 100 000 invånare 
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4.4.3 FA-regioner med över 100 000 invånare, förutom storstäderna 
Bland de största regionerna – förutom storstadsregionerna – är det ett mindre antal som 
sticker ut genom större ökningar av efterfrågan på yrken med krav på lång högskole-
utbildning. Det rör sig bland annat om Skövde FA, Östergötlands FA, Västerås FA och 
Trollhättans FA. Regionerna med över 100 000 invånare står för omkring 45 procent av 
den totala efterfrågeökningen på yrken med höga utbildningskrav.  

Fortfarande är det dock så att de mest märkbara förändringarna är den kraftigt vikande 
efterfrågan på yrken med krav på enbart gymnasieutbildning. I ett par enstaka regioner 
beräknas behovet öka även inom denna grupp fram till år 2040, men i övrigt går 
efterfrågan kraftigt ned. 

 
Figur 32 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom tillverkningsindustrin mellan 2013 

och 2040 i FA-regioner med över 100 000 invånare, förutom storstadsregionerna 

    
 

Efterfrågeförändringen inom de företagsnära tjänsterna fram till år 2040 för de största 
regionerna är nästan helt entydigt positiv och dessutom förhållandevis jämnt fördelad 
mellan de ingående FA. Totalt sett är det behovet av yrken med enbart gymnasie-
kompetens som ökar mest - över 22 000 under perioden. Ökningarna av efterfrågan på 
yrken med högre kompetenskrav ligger på vardera omkring 16 000 personer.  

Efterfrågeökningarna följer också relativt väl regionernas storlek, dvs. de procentuella 
ökningarna är förhållandevis lika inom hela gruppen. Framförallt gäller detta de största av 
de ingående regionerna. 
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Figur 33 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom företagsnära tjänster mellan 2013 
och 2040 i FA-regioner med över 100 000 invånare, förutom storstadsregionerna 

    
 

4.4.4 Storstädernas FA-regioner 
FA-regionerna för de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö står 
tillsammans för en stor del av förändringen i tillverkningsindustrins kompetens-
försörjningsbehov. Sammanlagt ökar efterfrågan på yrken med krav på teoretisk 
specialistkompetens med närmare 7 000 sysselsatta i storstäderna, vilket utgör över 60 
procent av den totala efterfrågeökningen inom denna utbildningsgrupp i hela riket. 

Samtidigt sjunker efterfrågan på yrken med krav på enbart gymnasial utbildning kraftigt i 
främst Göteborg. Minskningen är dock betydligt mindre i Stockholm och efterfrågan ökar 
till och med något i Malmö FA. Förändringarna av efterfrågan på yrken med kortare 
högskoleutbildning är relativt marginella. 

Sammantaget innebär detta att den regionala polariseringen inom tillverkningsindustrin 
ökar, då storstäderna i högre grad än tidigare efterfrågar yrken med högt 
kompetensinnehåll.  
Figur 34 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom tillverkningsindustrin mellan 2013 

och 2040 i storstädernas FA-regioner  
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Storstäderna står däremot för mer än tre fjärdedelar av hela rikets efterfrågeökning inom 
företagsnära tjänster. Bland yrken med krav på längre högskoleutbildning står storstäderna 
dessutom för en ännu större andel – över 80 procent – av ökningen av efterfrågan fram till 
år 2040. I allt väsentligt är det Stockholms FA som står för ökningen inom gruppen. Totalt 
sett ökar efterfrågan där mer än både Göteborg och Malmö tillsammans. 
Figur 35 Förändring av efterfrågan per utbildningsgrupp inom företagsnära tjänster mellan 2013 

och 2040 i storstädernas FA-regioner  

    
Sammantaget ger detta en bild av hur den regionala obalansen vad gäller kompetens-
försörjning accentueras under perioden fram till år 2040. Det är i allt väsentlig de större 
regionerna – och framförallt storstadsregionerna – som leder strukturomvandlingen av 
industrin med en omställning till krav på högre utbildningsnivåer i de efterfrågade yrkena. 
Av den totala efterfrågan inom tillverkningsindustrin ökar andelen yrken med krav på 
teoretisk specialistkompetens från 23 till 27 procent i storstadsregionerna. Motsvarande 
ökning i de allra minsta regionerna är från 13 till 15 procent. Fördelningen mellan olika 
utbildningskrav i de efterfrågade yrkena i de mindre regionerna är med andra ord nästan 
oförändrad fram till år 2040, medan allt mer kvalificerad arbetskraft efterfrågas i 
storstäderna. 
Figur 36 Andel yrken efter utbildningskrav per regionstorlek 2013 och 2040 inom 

tillverkningsindustrin 

 
Motsvarande omvandling sker inte inom de industrinära tjänsterna. Där är potentialen för 
omstrukturering till högre kunskapsinnehåll i produktionen betydligt mindre. Andelen 
yrken med krav på lång högskoleutbildning ökar i storstadsregionerna endast från 34 till 35 
procent, dvs. en procentenhet. Ökningarna är bara marginellt mindre i de andra regionerna.  

Däremot skiljer storstäderna ut sig i den befintliga strukturen med en totalt sett större efter-
frågan på yrken med högre utbildningskrav. Efterfrågestrukturen i de övriga regionerna är i 
allt väsentligt likartad, från de allra minsta till de största. 
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Figur 37 Andel yrken efter utbildningskrav per regionstorlek 2013 och 2040 inom företagsnära 
tjänster 
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Bilaga 1 – Sammanfattning av 
samrådsmyndigheternas förslag på insatser för att 
öka sysselsättningen bland utrikes födda 

Arbetsförmedlingen och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
(Tillväxtanalys) har på uppdrag av regeringen tagit fram en sammanvägd bild av hur 
kompetensförsörjningsbehoven inom olika utbildnings- och yrkeskategorier kan komma att 
utvecklas till 2040. Resultaten redovisas i rapporten Framskrivning och analys av 
kompetensförsörjningsbehov till 2040.  

Uppdraget har genomförts i samråd med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet. Myndigheterna 
har träffats vid två tillfällen för diskussion och samråd. Respektive myndighet har 
inkommit med synpunkter på ovan nämnda rapport och också inkommit med bidrag om 
hur respektive myndighet kan bidra till att nå rapportens andra scenario.9  

Det finns ett flertal beröringspunkter mellan de olika myndigheterna och också en samsyn 
kring olika problembilder, men även om hur myndigheterna ser sig kunna bidra till att 
rapportens andra scenario skall få positiva samhällsekonomiska effekter.  

Ett område där ett flertal myndigheter delar problembild är området validering. Här ser 
berörda myndigheter ett stort utvecklingsbehov för att snabbare, och bättre, kunna ta 
tillvara kompetens och yrkeskunskaper bland dem som invandrar till Sverige. Det behövs 
även ökad flexibilitet i utbildningssystemet som helhet för att effektivt kunna utforma och 
anpassa utbildningar efter individers, samhällets och arbetslivets behov. 

Ett annat problemområde som lyfts fram av flera myndigheter, bland annat Skolverket och 
Arbetsförmedlingen, är det låga intresset för gymnasieskolans yrkesutbildningar. Här finns 
en bred samsyn om att insatser krävs för att höja kvaliteten och attraktiviteten på dessa 
utbildningar.  

Genomgående i myndigheternas inspel är också att det blir allt viktigare att tänka brett – 
tvärs över de olika myndigheternas ansvarsområden. Stuprörstänk försvårar uppdraget. 

Nedan följer en kortare sammanfattning av respektive myndighets bidrag (se separat 
dokumentation Samrådsmyndigheternas förslag på insatser för att öka sysselsättningen 
bland utrikes födda, som finns tillgänglig hos Arbetsförmedlingen och Tillväxtanalys).  

Statistiska centralbyrån (SCB) menar från sitt perspektiv att det är nödvändigt med mer 
detaljerade analyser kring matchningen på arbetsmarknaden.  

Bland annat påpekar myndigheten att det är viktigt att förbättra uppgifterna över de 
invandrades utbildningar, vilka i många fall är otillfredsställande. Säkrare uppgifter över 
de invandrades utbildningsinriktningar ökar kvaliteten på analyser och beräkningar av den 
framtida kompetensförsörjningen.  

9 Detta scenario pekar på hög invandring och stora regionala obalanser med avseende på 
kompetensförsörjningen. För att scenariot ska få positiva effekter förutsätts att förvärvsgraden och 
utbildningsnivån hos utrikes födda ökar. 
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Vidare pekar myndigheten på att det med större resurser skulle vara möjligt att korta 
produktionstiden för Trender och prognoser10. Detta öppnar i sin tur upp för fler prognoser 
som räknar på effekten av olika utbildningssatsningar, men även regionala prognoser.  

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) pekar i sin tur på ökad flexibilitet, exempelvis 
med avseende på utbildningars längd, innehåll, studiefart och studieform utifrån individers 
behov. Detta för att långsiktigt kunna bidra till att stärka utrikes föddas förutsättningar att 
bli etablerade på arbetsmarknaden. Myndigheten betonar att det kan komma att krävas 
förordningsförändringar för att de föreslagna åtgärderna ska kunna realiseras. Detta gäller 
både inom det ansvarsområde MYH ansvarar för och inom andra myndigheters 
ansvarsområden. 

Ett av myndighetens förslag handlar om att anpassa utbildningar och dess innehåll mot 
specifika grupper. Som exempel lyfter man utökade möjligheter att kombinera 
svenskundervisning med yrkesutbildning och möjligheten att anpassa utbildningar så att 
endast den nödvändiga påbyggnad som krävs för att komma ut i arbetslivet ges.  

Dessutom beskrivs ändrade tillträdesregler (med andra ord språkkunskapskrav) som en 
möjlighet för fler utrikes födda att kunna ta del av yrkeshögskolans utbud av utbildningar. 
Myndigheten nämner även validering och kompetenskartläggning som viktiga verktyg att 
vidareutveckla och se över.  

Skolverket framhåller vikten av att förbättra utbildningen för nyanlända elever. Bland 
annat genom att öka tillgången på personal med kompetens inom modersmål, 
studiehandledning och svenska som andraspråk samt i språk och för kunskapsutvecklande 
undervisning i alla ämnen.  

Dessutom lyfter man fram yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen som ett område att utveckla. Skolverket menar att det behövs insatser 
för att höja yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktivitet, en väl fungerade studie- och 
yrkesvägledning beskrivs som central. I detta sammanhang framhåller också Skolverket 
behovet av att underlätta för nyanlända unga och vuxna som önskar gå en yrkesutbildning 
att kunna göra det så snabbt som möjligt, exempelvis genom tidig kartläggning av 
kompetenser och yrkeskunskaper. Skolverket pekar också på validering som ett 
utvecklingsområde där kommunerna ofta behöver mer stöd.  

Avslutningsvis konstaterar Skolverket att skolan står och faller med tillgången på 
kompetenta lärare och givet den utveckling som beskrivs i rapporten kommer behovet av 
lärare att öka ytterligare. Skolverket pekar på en rad åtgärder för att säkra tillgången på 
lärare. Det handlar exempelvis om att skapa mer flexibla vägar in i yrket, permanenta 
Lärarlyftet, satsa på kompetensutveckling, att bättre dimensionera lärarutbildningen och 
om att bättre ta tillvara nyanländas kompetens inom utbildningsområdet. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) betonar en ökad kapacitet för högskolan att ta emot 
fler studenter, riktade satsningar mot yrken som är eller riskerar bli bristyrken, en utökning 
av kompletterande utbildningar för utländska akademiker, ökad samverkan med 
Arbetsförmedlingen och utökade möjligheter att validera utländsk kompetens som viktiga 
insatser för att långsiktigt höja förvärvsgraden bland utrikes födda.  

  

10 Trender och prognoser är i dagsläget den enda prognos som inte enbart tar hänsyn till utbildningsnivå utan 
även till ämnesinriktningar. 
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UKÄ framför att satsningar inom högskolan ska vara långsiktiga och konsekventa och ge 
goda planeringsförutsättningar för lärosätena. Detta gäller även inom områden eller projekt 
där samverkan med andra myndigheter sker, exempelvis Korta vägen vilken visat positiva 
resultat men präglats av bristande kontinuitet.  

Socialstyrelsen bedömer från sin horisont att kraven på hälso- och sjukvården, och på 
kompetensförsörjningen inom området, står inför stora förändringar. Fler 
behandlingsformer och mer omvårdnad väntas föras över till hemmet (från den 
landstingsburna vården). Dessutom förväntas samverkan mellan kommunal vård och 
omsorg och den specialiserade sjukhusvården öka i omfattning.  

Inom hälso- och sjukvårdsområdet väntas serviceyrken öka kraftigt i perspektivet 2040 och 
behovet av kompetenser inom området förväntas öka i högre takt än befolkningstillväxten. 
Detta gäller särskilt för kompetenser inom yrken med kortare, icke högskolebaserade, 
utbildningar.  

För att möta denna utmaning menar Socialstyrelsen att det behövs fler utbildningsingångar 
som leder till undersköterskekompetens eller motsvarande. Myndigheten föreslår dessutom 
en renodling av kompetensprofilerna för gymnasiala utbildningar inom vård och omsorg. 
Detta eftersom bilden för vad räknas som en gemensam kompetensgrund för utbildningar 
som leder undersköterska och liknande är mycket splittrad.  

Därtill påpekar Socialstyrelsen att det är viktigt att öka möjligheterna för de som kommer 
till Sverige i vuxen ålder, och är yrkesverksamma inom vård- och omsorg, att kunna 
erhålla praktik och utbildning som ger tillräckliga språkkunskaper för att kommunicera 
med brukare och anhöriga.  

Myndigheten framhåller också utökade möjligheter till kompetensutveckling som en viktig 
pusselbit för att möta behovet av ytterligare specialisering. Avslutningsvis menar 
Socialstyrelsen att en kortare arbetsvecka för yrkesverksamma inom området, ger bättre 
förutsättningar för huvudmännen att behålla yrkeserfaren personal. 

Arbetsförmedlingen har under lång tid påpekat att arbetsgivarnas möjligheter att tillsätta 
vakanser inom ett flertal yrkesområden begränsas av att utflödet från utbildningssystemet 
inte överensstämmer med behoven på arbetsmarknaden. Detta beror på ett bristande 
intresse för vissa utbildningar medan andra utbildningar endast har ett begränsat antal 
studieplatser. Inom dessa områden är det alltså risk för brist på arbetskraft i på 5 och 10 års 
sikt. 

För yrken med brist på arbetskraft gäller generellt att kraven på utbildning är högre, och då 
ofta på eftergymnasial nivå. Detta berör både vissa teoretiskt inriktade 
högskoleutbildningar och en rad utbildningar med tydliga målyrken. Brist på arbetskraft 
inom yrken på gymnasial nivå omfattar enbart yrken med bakgrund i gymnasieskolans 
yrkesprogram. På motsvarande sätt förenas många överskottsyrken av att de istället endast 
kräver utbildningar på gymnasienivå och många gånger utan yrkesspecifik inriktning. 

För en arbetssökande är en fullföljd gymnasieutbildning i det närmaste nödvändig för att 
vara gångbar på arbetsmarknaden. En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom en 
nödvändig plattform för fortsatt utbildning. 
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Därtill poängterar Arbetsförmedlingen vikten av att en högre andel av de nya jobben måste 
gå till personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden11. Arbetsförmedlingen 
understryker också att arbetsmarknadspolitiken behöver bli effektivare och på ett annat sätt 
än tidigare behöver understödjas av utbildningspolitiken. 

Mot denna bakgrund föreslår Arbetsförmedlingen bland annat ett utbildningslyft för 
arbetslösa som saknar gymnasieutbildning (personer över 24 år), en yrkesutbildning på 
gymnasial nivå som riktas mot yrken med brist på arbetskraft eller yrken med stor 
efterfrågan, subventionerade sysselsättningsinsatser inom miljö och service samt ett antal 
förenklingsförslag avseende befintliga stöd och metoder.   

11 Till inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden hör arbetssökande med endast 
förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer i åldern 55-64 år och personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
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Bilaga 2 – Samrådsmyndigheternas synpunkter på 
framskrivningen 

1) Inledning 
Samtliga myndigheter har getts möjlighet att vid workshopen den 29/2-2016 och i 
skriftlig form ge synpunkter på myndigheten Tillväxtanalys rapport. Denna bilaga 
är en översiktlig sammanställning av de synpunkter som lämnats. 

2) Generellt om rapporten 
Rapporten är teknisk i sin framställning och kräver en del. Det bedöms i stora drag 
vara en intressant rapport som ger ett helikopterperspektiv på arbetsmarknaden- 
och kompetensförsörjningens utveckling på lång sikt och vilka effekter vi kan 
förvänta oss med kraftigt ökad invandring. Den kritik som riktas mot 
trendframskrivningen är till stora delar gemensamma problem som finns med 
prognoser och trendframskrivningar. Det finns alltid en osäkerhet kring antaganden 
och hur stabila dessa antaganden är på lång sikt. Det finns även osäkerhet kring hur 
detaljerad man kan vara i sina tolkningar kring förändringar i exempelvis specifika 
yrken. Utöver detta finns det även begränsningar i själva modellerna som används. 
Den här typen av framskrivning har särskilt svårt att fånga teknikskiften, trendbrott 
och liknande snabba förändringar. Globaliseringen innebär i hög grad att 
förutsättningarna kan snabbt förändras på ett relativt radikalt sett och i många fall 
påverka våra förutsättningar även på lång sikt. Men det är också därför det blir 
intressant att göra om trendframskrivningen utifrån nya villkor för att pröva hur 
t.ex. en radikalt högre invandring kommer att påverka den långsiktiga 
kompetensförsörjningen på både regional och nationell nivå. 

3) Om rapportens metod 
Fördelarna med rapportens metodval är bland annat att det mått som används 
flitigast, kvoten mellan den sysselsatta dagbefolkningen och befolkningen, är 
enkelt och lättfattligt. En annan fördel är att en stor del av rapportens metod består i 
att på olika sätt jämföra befolkningens utbildningsnivåer med de 
förvärvsarbetandes yrkeskoder. Ansatsen är vanlig i internationell forskning. Den 
långsiktiga trendframskrivningen har genomförts med hjälp av de bästa tänkbara 
prognosmodeller som i dagsläget finns tillgänglig för den här typen av långsiktiga 
analyser. Modellbaserade framskrivningar har många fördelar men innehåller även 
ett flertal begränsningar. Det finns dock en specifik begränsning som 
uppmärksammats under workshopen. Det är att det är den gamla 
yrkesklassifikationen (SSYK 96) som har använts i analysen. Risken är att vissa 
yrken kommer att ligga på en för låg kvalifikationsnivå jämfört med vad dagens 
arbetsmarknad kräver. Problemet kan i idealfallet motarbetas genom att man 
ingående och manuellt studerar vilka utbildningsnivåer och yrkesnivåer som ingår i 
materialet. En sådan manuell metod kan användas och har använts i andra 
sammanhang, men det har inte varit möjligt att genomföra i detta sammanhang. 
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Dock har man under workshopen velat betona problematiken med att jämföra 
nivåer i två olika klassifikationssystem.  

4) Om rapportens analyser och slutsatser 
Något som diskuterats under workshopen är att det är viktigt att ha i bakgrunden att 
osäkerheten i resultaten ökar ju mer detaljerad beskrivning och redovisning som 
genomförs i trendframskrivningen.  

Några brister i rapporten har uppmärksammats under workshopen. Bland annat att 
vissa empiriska körningar inte har kunnat göra skillnad på yrkesutbildning och 
studieförberedande utbildning på gymnasial nivå. Det blir en skevhet i rapporten då 
man talar om behov av yrkesförberedande gymnasieutbildning när det gäller 
efterfrågan men inte när det gäller utbud. 

Rapporten konstaterar att en stor andel av sysselsatta befolkningen arbetar i yrken 
som de ej uppfyller de formella kraven för i form av utbildningsnivå. En synpunkt 
är dock att merparten av dem som saknar den formella utbildning som i dag krävs 
sannolikt hör till de äldre i gruppen. En viktig orsak bakom den nuvarande 
situationen är att gymnasieskolan blev treårig i mitten av 1990-talet. Innan dess var 
de yrkesförberedande programmen tvååriga. Dock kvarstår det faktum att 
utbildningskraven ökar över tid och det kommer vara en stor grupp 2040 som inte 
har uppnått de formella kraven på gymnasial utbildning (tre år). I rapporten har 
man utgått och bedömt utifrån dagens utbildningskrav – frågan som ställts under 
workshopen är om de äldre formella gymnasiala kraven (två år) skulle ha räknats in 
i den här gruppen eller ej. Det finns inget givet korrekt svar, men det skulle ha 
inneburit att man utgått ifrån en äldre och lägre kravnivå än vad som gäller för 
idag. Obalanserna blir dock större med den ansats som används i denna 
trendframskrivning än om man använt sig av och räknat in individer med 2-årigt 
gymnasium i den gymnasiala nivån. 

I uppdraget ingick att göra en mera nyanserad analys av utvecklingen inom 
industrins och den industrinära tjänstesektorns kompetensförsörjningsbehov. Det 
innebär att trendframskrivningen i vissa fall har blivit relativt detaljerad i sin 
framskrivning kring utveckling av olika yrken. Osäkerheten blir på så sätt högre 
och det är något som också har diskuterats flitigt under workshopen. Framför allt 
berör det frågan om hur teknikutvecklingen och digitaliseringar förändrar behovet 
och innehållet i olika yrkeskategorier. Några kommentarer som har lyfts fram är 
följande: 

Beskrivningen av ett ökat behov av teoretisk specialkompetens inom industrin 
behöver nyanseras. Även om digitaliseringen driver på en fortsatt automation inom 
industrin innebär det dock inte att behovet av arbetskraft försvinner, utan det 
behövs människor som övervakar tillverkningen, justerar och programmerar 
robotar med mera. Det är mycket troligt att det behövs ett kompetensskifte uppåt 
hos anställda inom industrin, men det är inte lika troligt att civilingenjörer är de 
som kommer att arbeta inom de processerna. Deras uppgifter handlar snarare om 
att utveckla produkter och processer, ledarskap med mera. Det kommer sannolikt 
att finnas behov av personal inom tillverkningen, även om arbetsuppgifterna 
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förändras. Detta gäller både montörer, operatörer, med flera yrkesroller inom 
tillverkningsindustrin. Poängen är att vissa yrkesgrupper som är viktiga för 
nyindustrialiseringsstrategin inte riktigt syns i analysen och därför behöver 
slutsatser nyanseras ytterligare. Det är inte bara långa utbildningar som kommer att 
krävas, utan även andra behövs för att möta de krav framtiden ställer.  

Det bör också förtydligas att en stor del av ökningen inom gruppen serviceyrken 
avser yrken inom vården och omsorgen. I takt med att befolkningen åldras kan 
verksamheten inom kommunal vård och omsorg förväntas förändras i hög grad 
fram till år 2040. Sammantaget kommer detta att medföra ökade krav på kompetens 
och yrkeskunnande inom sektorn serviceyrken. 

I rapporten uttalar man sig om möjligheten att öka antalet inflyttare och inpendlare 
baserat på historiska mönster. Slutsatserna kan mycket väl visa sig stämma, men 
det vore en poäng – om man överhuvudtaget ska utvärdera tänkbara åtgärder – att 
tillägga att pendlings- och flyttmönster kan komma att ändras. Ändrade regler för 
bosättning för invandrade, respektive bostadsbristen i storstäderna, är exempel på 
två faktorer som skulle kunna förändra framtida flyttmönster. 

Det hade samtidigt varit intressant att beskriva sannolika utbildningsnivåer hos de 
som invandrar för tillfället utifrån historiska mönster. Det finns visserligen i 
dagsläget inga, eller inga tillräckligt kvalitativa, uppgifter över utbildningsnivåerna 
hos de som invandrar men det hade varit givande och väldigt centralt för 
frågeställningen att i korta drag beskriva vilka utbildningsnivåer som jämförbara 
invandrargrupper haft de senaste decennierna. 
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Bilaga 3 – Raps modellsystem 

Raps är en s.k. input/output-modell bestående av fem delmodeller som på olika sätt föder 
varandra med data: 

1. Befolkning 
2. Arbetsmarknad 
3. Regionalekonomi 
4. Bostadsmarknad 
5. Kommunal modell 

Modellerna och deras samband presenteras i figur 38. Den streckade linjen ska tolkas så att 
inputs till den följande delmodellen sker i steget t+1, där t är ett givet år. 
Figur 38  Delmodellerna i rAps modellsystem. 

 
 

Den enregionala modellen 
Den regionala modellen drivs av exogen efterfrågan riktad mot regionens 
produktionssystem: export, bruttoinvesteringar och statlig konsumtion. Hur dessa 
efterfrågekomponenter förändras över tiden bestäms av vilka tillväxttakter som antas. 
Dessa kan baseras på nationella utvecklingstal (i detta fall hämtade från 
Långtidsutredningens bilaga 1), alternativt kan användaren lägga in egna bedömningar. 

Den flerregionala modellen 
Till skillnad från den enregionala modellen i rAps som tar fram uppgifter för en region i 
taget, exempelvis en grupp kommuner, en lokal arbetsmarknadsregion eller ett län så 
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hanterar den flerregionala modellen även flöden mellan regioner. Den flerregionala 
modellen kan beskrivas som en hopkoppling av alla rAps regionala modeller där två typer 
av mellanregionala flöden hanteras:  

• Flöden av varor och tjänster (export och import)  

• Flöden av befolkning (inrikes in- och utflyttning).  

Den flerregionala modellen ser till att mellanregional export från alla regioner är lika stor 
som mellanregional import till alla regioner och att regionernas summerade inflyttning är 
lika stor som den summerade utflyttningen. De mellanregionala flödena hanteras genom en 
extraregion, en "pool", som förmedlar all mellanregional handel och alla mellanregionala 
flyttningar. Detta innebär att modellen inte säger från vilken region vad går vart. Den säger 
bara att exempelvis vara X går från ett antal regioner i en viss mängd (∑ 𝑋𝑒𝑥𝑝𝑛

𝑟𝑒𝑥𝑝 =1 ) och 
att vara X går till ett antal regioner i en viss mängd (∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
𝑟𝑖𝑚𝑝=1 ) och att ∑ 𝑋𝑒𝑥𝑝𝑛

𝑟𝑒𝑥𝑝=1  = 
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝
𝑛
𝑟𝑖𝑚𝑝=1 . 
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