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Reviderad statistik för arbetsmarknaden ger en något bättre bild 
av utvecklingen i år 

SCB meddelade vid AKU-publiceringen den 17 oktober 2019 att data var felaktig och att den 

snabba uppgång av arbetslösheten som skett i år under sensommaren och hösten sannolikt 

var överdriven. Detta bekräftas av de korrigerade siffror som SCB släppte den 14 november 

2019.  

Diagram 1 Arbetslöshet 

Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 

 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet.  

De reviderade data visar, precis som de felaktiga, att arbetslösheten är högre 2019 jämfört 

med 2018. Ökningen har dock skett i en jämnare takt över året snarare än den snabba ökning 

under sensommaren och hösten som de felaktiga data visade (se diagram 1). 

Även sysselsättningen har reviderats. Enligt de felaktiga data steg sysselsättningen relativt 

snabbt 2018 för att sedan minska under senare delen av 2019. Det reviderade datamaterialet 

visar att sysselsättningen utvecklats jämnare (se diagram 2), och i takt med arbetskraften. 

Detta innebär att sysselsättningsgraden har varit konstant på strax över 68 procent sedan 

mitten av 2018. 
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Diagram 2 Antal sysselsatta 

1000-tals personer, säsongsrensade kvartalsvärden 

 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. 

ÄVEN ANTALET ARBETADE TIMMAR HAR ÄNDRATS 

Enligt SCB:s reviderade statistik kommer antalet arbetade timmar att justeras ned vilket 

bland annat innebär en högre arbetsproduktivitet, allt annat lika, men även BNP kan komma 

att revideras. Konjunkturinstitutet baserar sina bedömningar av antalet arbetade timmar på 

de så kallade VFAT-timmarna (Volym faktiskt arbetade timmar). Dessa beräknas med hjälp 

av arbetade timmar från AKU. Reviderade data för VFAT-timmarna, som publicerades den 

20 november, visar att VFAT-timmarna är nedreviderade från juli 2018 till augusti 2019, där 

de största revideringarna har skett för 2019. Om inte även BNP revideras kommer produkti-

viteten att bli högre både 2018 och 2019. 
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Tabell 1 Sysselsättning och arbetslöshet 

Procentuell förändring respektive procent av arbetskraften 

 2018  2019 

 kv1 kv2 kv3 kv4  kv1 kv2 kv3 

Sysselsättning, reviderad 0,6 0,3 0,0 0,4  0,0 0,1 0,2 

Sysselsättning, felaktig 0,6 0,3 0,6 0,6  -0,1 -0,2 -0,7 

Skillnad 0,0 0,0 -0,6 -0,2  0,1 0,3 0,9 

Arbetslöshet, reviderad 6,1 6,3 6,4 6,4  6,8 6,6 7,0 

Arbetslöshet, felaktig 6,2 6,4 6,4 6,2  6,4 6,5 7,4 

Skillnad -0,1 -0,1 0,0 0,2  0,4 0,1 -0,4 

EFFEKT PÅ PROGNOSEN AV REVIDERADE DATA 

Arbetslösheten för tredje kvartalet 2019 är enligt reviderade data 7,0 procent. Detta är 

0,1 procentenhet under Konjunkturinstitutets prognos för samma kvartal från Konjunkturläget, 

oktober.1 Prognosen för helåret 2020 var även den på 7,1 procent. De nya data stämmer väl 

överens med den bild av arbetslösheten som Konjunkturinstitutet gav i oktober (se diagram 

1). Andra indikatorer som exempelvis inskrivna vid Arbetsförmedlingen samt antal personer 

med a-kassa har också stigit under hösten. Detta ger stöd åt bilden att konjunkturen på ar-

betsmarknaden mattas av, dock inte lika snabbt som enligt de felaktiga AKU-siffrorna. I KL-

oktober var prognosen att sysselsättningen skulle falla med 0,8 procent. Den reviderade sta-

tistiken visar att sysselsättningen istället ökade det tredje kvartalet med 0,2 procent (se tabell 

1). 

NY PROGNOS PUBLICERAS DEN 18 DECEMBER 

Konjunkturinstitutets nästa prognos publiceras den 18 december. Då kommer den revide-

rade statistiken för arbetsmarknaden, liksom annan ny information om utvecklingen i ekono-

min sedan oktober, vägas in i en ny prognos för arbetsmarknaden. 

 

 

                                                      

1 I tabell 1 står det att arbetslösheten enligt de felaktiga data var 7,4 procent för tredje kvartalet 2019. När 

arbetsmarknadsprognosen för KL-oktober gjordes var inte utfallet för september publicerat. Därför skiljer sig prognosen 

för arbetslösheten för tredje kvartalet från det felaktiga utfallet för arbetslösheten för tredje kvartalet.   
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