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Rekordhögt deltagande och sysselsättningsgrad



Regionernas resultat före extraordinära poster



Resultat i landstingen, snitt 2015–
2017 Kronor per invånare
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Resultat i regionerna 2018
Kronor per invånare



Regionernas investeringar och avskrivningar
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Svensk sysselsättning



Skatteunderlagsökning; nominellt 
och realt



Kostnad per invånare 2016, regioner 



Total kostnad per ålder 2016, regioner 



Slutenvården indelad i diagnoser



Kostnad per diagnosområde och 
invånare i olika åldrar



Ökade krav på välfärd
Utvecklingen av välfärdstjänster, resurser och befolkning 

Total utveckling för vård, skola och omsorg





Få tror att mest resurser satsas 
idag år 2013

%

”Nu kommer en fråga om vilket år mellan 1960 och 2013, 
som du tror att svenska kommuner och landsting totalt sett 
satsade mest resurser på några av sina verksamheter. Vilket 
av följande år tror du att svenska kommuner och landsting 
satsade mest resurser på några av sina verksamheter?”

Bas: Totalt 1162 ip. 



Kronor per vårdtillfälle, vårdtillfällen, vårdplatser o medelvårdtid
Index 2008=100
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Procentuell förändring av antalet personer 
under till 2026, efter län.
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Befolkningsstrukturen innebär att behoven ökar 
snabbare än den arbetsföra befolkningen



Ökat gap mellan kostnader och 
intäkter
Miljarder kronor



Förbättrad hälsa…
men mer ojämlik

 Sedan 1980 har beräknad medellivslängd ökat med drygt 4 år i de nordiska
länderna.

 Den har ökat för alla grupper.

MEN:

 Skillnaderna i medellivslängd har ökat mellan olika socioekonomiska grupper.

 Medellivslängden för en akademiker är nu i snitt 5 år längre än för en person med 
endast grundskoleexamen

 Halva skillnaden beror på konsumtionsmönster.

MEN:

Nu mindre dödlighetsnedgång än tidigare. Det gäller särskilt för kvinnor 
varsd återstående medellivslängd har varit oförändrad precis över 84 år de 
senaste fyra åren. 

Även männens dödstal har de senaste åren inte minskat lika mycket som tidigare. 21





Total förändring antal sysselsatta samt 
kommunsektorn exklusive respektive inklusive 
trend
Tusental personer
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Trend och 

Demografi

= 134



Arbetsförmedlingens statistik
2016 (rött), 2017 (gult) och 2018

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

Tandhygienister

Tandläkare

Tandsköterskor

Tandtekniker och ortopedingenjörer

3 balans, under 3 efterfrågan på arbetskraft över 3 arbetskraftsbrist
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