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Sammanfattning

Konjunkturläget
Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. Samtidigt har stämningsläget i
den globala ekonomin fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt fler tecken på
att den globala tillväxten börjat bromsa in. Även i den svenska ekonomin är aktiviteten
just nu mycket hög. Kapacitetsutnyttjandet är rekordhögt och arbetsgivarna är fortsatt
optimistiska – även om förväntningarna dämpats något sedan vårens undersökning.
Även på regional nivå, i Stockholms län, syns det i denna undersökning en något vikande efterfrågan av näringslivets varor och tjänster. Men det råder fortfarande god
aktivitet i den regionala ekonomin och på Stockholms läns arbetsmarknad.

Ökat antal sysselsatta och arbetslösheten fortsätter sjunka
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka med 42 000 personer över prognosperioden. Innevarande år är prognosen att antalet sysselsatta i
Stockholms län ökar med 23 000 personer. Tillväxten avtar något under 2019 och
sysselsättningsökningen beräknas till 19 000 personer. Med denna tillväxt ökar andelen sysselsatta med 1,9 procent under 2018 och med ytterligare 1,6 procent under 2019.
I sin tur betyder detta att Arbetsförmedlingen marginellt skriver ned tidigare prognosen för 2018 med 1 000 personer.
I och med en fortsatt god sysselsättningstillväxt i kombination med ett förväntat lägre
inflöde av nya arbetslösa förväntas arbetslösheten, både antals- och andelsmässigt att
sjunka. Den största anledningen till det lägre antalet nya arbetslösa är den kraftiga
minskningen av nya inskrivna i etableringsprogrammet till följd av det minskade flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten under det fjärde
kvartalet i år uppgår till 68 400 personer (5,8 procent) för att ett år senare sjunka ytterligare till 68 000 (5,6 procent). Detta är en något lägre arbetslöshetsnivå än vad som
tidigare prognosticerats. En av orsakerna till detta är att Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att en stor andel av länets arbetsgivare fortsatt växer och därför
är beredda att göra avkall på utbildning och erfarenhet när man söker efter ny personal.

Arbetslöshetens sammansättning
I Stockholms län råder det en tydlig skillnad i arbetslöshetsnivå utifrån två faktorer.
Dels födelseland, dels utbildningsnivå. Vad gäller födelseland är denna omständighet
inte lika avgörande som i många andra delar av Sverige. Dock skiljer sig arbetslösheten
även i Stockholms län avsevärt mellan inrikes- och utrikesfödda personer (2,9 procent
mot 13,6 procent). Den största skillnaden i arbetslöshetsnivå finner man mellan personer med kortare eller längre utbildning. Högsta avslutade utbildning är avgörande
för hur stor risken är att hamna i långvarig arbetslöshet. Bland personer med grund-
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skola som högsta avslutade utbildning är arbetslöshetsnivån 17,8 procent. För personer med gymnasiekompetens, respektive högskoleutbildning är arbetslösheten 5,1, respektive 4,2 procent.

Utmaningar på Stockholms läns arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Stockholms län är fortsatt stark och efterfrågan på arbetskraft är
hög. Samtidigt kvarstår utmaningarna och obalansen mellan arbetsgivarnas efterfrågan och arbetskraftsutbudets kompetens. Fortsatt har många inskrivna arbetslösa en
svag position på arbetsmarknaden. Av de inskrivna arbetslösa är det många som saknar gymnasiekompetens, vilket ofta är ett grundkrav från länets arbetsgivare. Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen har en
viktig uppgift att vägleda och matcha personer till arbete genom utbildning.
Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda med förgymnasial utbildning är märkbart
lägre än för övriga grupper. Förutom lägre utbildningsnivå har utrikes födda ett sämre
utgångsläge på arbetsmarknaden beroende på bland annat språkkunskaper, avsaknad
av nätverk och kontakter. För att denna grupp ska få fotfäste på arbetsmarknaden är
det viktigt med såväl studiemotiverande insatser som subventionerade anställningar.
Att förhindra långa tider i arbetslöshet blir därför fortsatt en stor utmaning för Arbetsförmedlingen. För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten krävs en kombination av
olika insatser. Det handlar dels om utbildning, dels om olika former av subventionerade anställningar.
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Konjunkturläget i Stockholms län

Hög men avtagande aktivitet i världsekonomin
Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. Samtidigt har stämningsläget i
den globala ekonomin fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt fler tecken på
att den globala tillväxten börjat bromsa in. Avmattningen är särskilt tydlig i euroområdet. Detta innebär att den globala tillväxten toppar i år. Efterfrågan på arbetskraft
fortsätter samtidigt att vara stark och arbetslösheten faller i de flesta regioner. Inbromsningen i världsekonomin kommer att dämpa utvecklingen av den ekonomiska
aktiviteten i Sverige under 2019.
Även i den svenska ekonomin är aktiviteten just nu mycket hög. Kapacitetsutnyttjandet
är rekordhögt och arbetsgivarna är fortsatt optimistiska – även om förväntningarna
dämpats ytterligare något sedan vårens undersökning. Det höga resursutnyttjandet gör
samtidigt att företagen planerar för fler anställda. Ekonomin befinner sig nära toppen
av konjunkturen och framöver kommer tillväxttakten fortsätta att dämpas gradvis.

Fortsatt god efterfrågan i Stockholms län
I Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenterades i juni 2018, syntes en något
avtagande efterfrågeutveckling i Stockholms län. Denna gradvisa minskning i efterfrågan har nu pågått sedan våren 2017. Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator1 för näringslivet för de kommande sex månaderna har nu nått ett läge som visar på en normal
efterfrågan på det privata näringslivets varor och tjänster. Den näringsgren som går
mot strömmen och där efterfrågan beräknas fortsätta öka och hamna på en nivå över
den normala är industrin. Detta samtidigt som näringsgrenen byggverksamhet sjunker
och hamnar långt under den normala nivån för näringsgrenen. För den största näringsgrenen i länet, privata tjänster, som sysselsätter nära 700 000 personer minskar efterfrågan marginellt, men ligger fortsatt över ett normalvärde för länet.

1

För beskrivning av Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator se bilaga 2
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Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för
näringslivet i Stockholms län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Antalet varsel har under årets tio första månader varit något fler än de två senaste åren,
dock är nivån helt normal och utvecklingen visar inte på att det kommer att förändras
nämnvärt under prognosperioden Antalet inrapporterade lediga platser ligger fortsatt
på en hög nivå i Stockholms län. Under perioden januari till oktober anmälde länets
arbetsgivare drygt 300 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Detta är, i ett historiskt perspektiv, en hög nivå, men inte högre än rekordåret 2016, då det under samma
period anmäldes 335 000 lediga platser.
Det något sjunkande efterfrågeläget, tillsammans med den fortsatta bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens gör sammanfattningsvis att konjunkturläget i Stockholms län kommer att försiktigt sjunka fram till slutet av 2019. Det kan inte nog betonas att denna utveckling sker från en lång och ihållande högkonjunktur. Det finns fortsatt goda förutsättningar för en god och växande arbetsmarknad i Stockholms län.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet

I detta avsnitt ges en framåtblickande prognos över sysselsättningsutvecklingen och
arbetslöshetsutvecklingen i Stockholms län under 2018 och 2019. Vad gäller sysselsättningsutvecklingen är de huvudsakliga källorna dels SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik2, dels drygt 1 400 arbetsställens egna bedömningar genom Arbetsförmedlingens intervjuundersökning.3 När det gäller arbetslöshetsutvecklingen är det
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik som är utgångspunkten för prognosen.
Efter en lång period med ett högt efterfrågeläge och en mycket god konjunktur börjar
det både på den svenska arbetsmarknaden och i Stockholms län skönjas en viss avmattning. Det är viktigt att i sammanhanget understryka att det är en fortsatt god utveckling av läget på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen i dessa arbetsmarknadsutsikter prognostiserar. De senaste årens trend med mycket kraftiga ökningar i
antalet sysselsatta i Stockholms län kommer att avta något till följd av en återgång till
ett mer normalt läge på den regionala arbetsmarknaden vad gäller efterfrågan och produktion av varor och tjänster.
Utöver återgången till ett mer normalt efterfrågeläge har den rådande kompetensbristen en stor inverkan på sysselsättningsutvecklingen. De privata arbetsgivarna som fortsatt växer eller har förutsättningar att göra detta har svårt att finna personal med efterfrågad kompetens. Även offentliga arbetsgivare, främst inom vård, skola och omsorg
påverkas av den brist som föreligger på personal med önskad utbildning och erfarenhet. Sammantaget syns detta på de senaste årens sysselsättningsförändring i länet.
Mellan år 2015 och 2016 ökade sysselsättningen i Stockholms län med drygt 29 000
personer (2,6 procent) för att mellan 2016 och 2017 öka med endast 22 000 personer
(1,9 procent). Med, i stort sett, samma goda konjunktur och höga efterfrågeläge under
de senaste åren tyder det på att kompetensbristen verkat tydligt hämmande på sysselsättningsutvecklingen. Arbetsgivarna har under en längre period varit tydliga med att
bristen på efterfrågad kompetens varit omfattande, men det är först under 2017 som
det verkligen visat sig i minskad sysselsättningstillväxt. En annan förklaring till den
kraftigt minskade sysselsättningsökningen kan vara att stora efterfrågan på arbetskraft, inte minst inom offentlig tjänster till följd av flyktingkrisen 2015. Den lämnade
efter sig ett minskat efterfrågeläge som sträckte sig över hela 2017.

Antalet sysselsatta ökar
I vårens arbetsmarknadsutsikter bedömde Arbetsförmedlingen att sysselsättningen i
Stockholms län skulle öka med cirka 23 000 personer under 2018 och 20 000 personer
under 2019. Bedömningen har nu reviderats ned marginellt denna höst för att fortsatt
hamna på 23 000 personer 2018 respektive en minskning till 19 000 personer 2019.
Med andra ord, bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningstillväxten totalt för
den prognosticerade perioden blir 42 000 personer. Det motsvarar en tillväxttakt på

SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2016.
Arbetsförmedlingens undersökning genomförs två gånger om året. Till grund för denna rapport ligger den intervjuundersökning som genomfördes under perioden 17 september till 19 oktober 2018.
2
3
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1,9 procent för 2018 och 1,6 procent för 2019. Antalsmässigt innebär detta att den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Stockholms län kommer att uppgå till cirka
1 240 000 personer under 2019.

Sysselsatta* 16-64 år i Stockholms län
prognos för 2018 - 2019
1 300 000

Antal
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*Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten minskar
Trots ett antal år med god konjunktur och en god arbetsmarknad har antalet arbetslösa
i Stockholms län legat relativt still under de senaste åren. Det finns två primära orsaker
till detta. Dels handlar det om den kompetensbrist som nämnts här ovan, dels har antalet invånare i arbetsför ålder ökat i mycket hög takt. Kompetensbristen har inneburit
att många av de inskrivna arbetslösa saknar den kompetens som efterfrågats av arbetsgivarna och är därmed inte lika eftertraktade som de hade varit med rätt utbildning
och erfarenhet. Vilket i sin tur ofta leder till längre tid i arbetslöshet. Vad gäller befolkningstillväxten har denna gjort att antalet arbetslösa inte sjunkit i den takt den skulle
gjort med en normal befolkningstillväxt.
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet inskrivna arbetslösa kommer att minska mellan fjärde kvartalet 2017 och fjärde kvartalet i år med cirka 1 900 personer. Antalet
inskrivna arbetslösa kommer då uppgå till 68 400 personer. Mellan fjärde kvartalet
2018 och fjärde kvartalet 2019 minskar antalet inskrivna arbetslösa svagt med ytterligare 400 personer, vilket innebär att det totala antalet inskrivna arbetslösa i Stockholms län kommer att uppgå till 68 000 personer vid prognosperiodens slut. I relativa
tal innebär detta att arbetslösheten kommer fortsätta sjunka i långsam takt. Den relativa arbetslösheten beräknas bli 5,8 procent respektive 5,6 procent för kvartal 4 2018
och 2019.
Bedömningen som ligger till grund för prognosen om svagt minskad arbetslöshet i
både absoluta och relativa tal grundar sig i en fortsatt god arbetsmarknad, fortsatt hög
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efterfrågan på arbetskraft och en något lägre befolkningstillväxt till följd av det markant lägre antalet nyanlända som bosätter sig i Stockholms län.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i
Stockholms län
80 000
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prognos för kv4 2018 och kv4 2019
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Källa: Arbetsförmedlingen

Stora regionala skillnader
Under 2018 beräknas antalet sysselsatta i hela Sverige att öka med totalt 77 000 personer för att under 2019 öka med ytterligare 58 000 personer. Samtliga län beräknas
få en sysselsättningstillväxt och bidra till den totala tillväxten. Dock sker detta i olika
utsträckning på grund av skillnader i exempelvis storlek, demografi och näringsgrensstruktur. Faktumet att det fortsatt råder ett kraftigt inflyttningsnetto från övriga län till
rikets tre storstadslän är tydligt om vi studerar prognoserna för sysselsättningstillväxten regionalt. Förutom Stockholms, Västra Götalands och Skånes län förväntas Östergötlands och Uppsala län få den största relativa sysselsättningstillväxten under prognosperioden.
Sysselsättningen i Stockholms län förväntas öka med 1,9 procent 2018 och 1,6 procent
2019. Denna tillväxt motsvarar 23 000 respektive 19 000 fler förvärvsarbetande. Till
skillnad från de senaste åren kommer Stockholms län att stå för mindre än en tredjedel
av rikets totala sysselsättningstillväxt.
Den högra kartbilden nedan visar prognosticerad arbetslöshetsnivå i rikets samtliga
län kvartal 4 2019. Arbetslöshetsnivåerna skiljer sig normalt sett mycket åt mellan länen och så kommer att vara fallet även framöver. Stockholms län har en förhållandevis
låg arbetslöshet och är ett av de län som har en lägre arbetslöshetsnivå än riket. Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten i Stockholms län kommer hamna
på 5,6 procent vid utgången av 2019.
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2018 och kvartal 4 2019

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som
andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2019
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Efterfrågan på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög och såväl sysselsättningsgrad som antalet
sysselsatta har ökat. Parallellt ökar obalansen på arbetsmarknaden där andelen med
kort utbildning ökar bland de inskrivna arbetslösa samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar allt mer utbildad arbetskraft.

4.1

Fortsatt hög efterfrågan i länet

Diagrammet nedan visar andelen företag som, enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, avser att utöka antalet anställda under det kommande året uttryckt i nettotal.4 Nivån ligger inte på samma höga nivå som noterades hösten 2017, men fortsatt
över det normala. Som en följd av att konjunkturen går in i en mer mogen fas kommer
styrkan i jobbtillväxten att avta under prognosperioden. Den fortsatt höga aktiviteten
inom näringslivet innebär att 56 procent av företagen endast kan öka sin verksamhet
med som högst fem procent med befintlig personalstyrka. Dessutom väntas bristen på
arbetskraft fortsatt ligga på höga nivåer och omfatta ett stort antal yrken.

Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin
personalstyrka på ett års sikt i Stockholms län
Stockholms län
50
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0

Riket

Genomsnitt Stockholms län

Nettotal

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Trots den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft har personer med en kort utbildning fortsatt ett betydligt svårare läge på arbetsmarknaden än personer med längre
utbildning. I Stockholms län är efterfrågan som störst på arbetskraft med eftergymnasial utbildning, men även gymnasieutbildad arbetskraft efterfrågas i allt större utsträckning. På dagens arbetsmarknad kräver arbetsgivarna dessutom nästan alltid
gymnasieutbildning, även inom yrken där utbildningskrav traditionellt sett varit låga.
I takt med att konjunkturen kontinuerligt förstärkts de senaste åren har tillgången på
önskade kompetenser och erfarenheter sinat. Därmed blir det svårare för arbetsgivare
Nettotal visar skillnaden mellan andelen företag som bedömer att de skall öka antalet anställda och andelen
som tror på minskat antal anställda. Arbetsgivarna har också möjlighet att uppge oförändrad sysselsättning.
Siffran kan alltså variera mellan +100 och -100.
4
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att finna den arbetskraft som söks, något som till viss del återspeglas i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning.

4.2

Bristen på arbetskraft fortsatt hög bland privata arbetsgivare

I höstens intervjuundersökning uppgick andelen privata arbetsgivare som upplevt
brist på arbetskraft de senaste sex månaderna till 34 procent – en minskning med 3
procentenhet jämfört med förra höstens mätningar, men över det historiska genomsnittet, vilket illustreras i diagrammet nedan.

Brist på arbetskraft i Stockholms län,
privata arbetsgivare
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Bristen kan dock inte beskrivas som generell utan varierar mellan olika näringsgrenar
och beroende på vilka yrkesgrupper som efterfrågas. Vid höstens undersökning är det
framför allt näringsgrenarna transport, finansiell verksamhet och företagstjänster samt utbildning, vård och omsorg som visar särskilt höga bristtal.
Arbetskraftsbristen har inneburit en rad olika konsekvenser för själva rekryteringsprocesserna och för den dagliga verksamheten på arbetsplatserna. Den vanligaste konsekvensen för den dagliga verksamheten var att befintlig personal fick arbeta mer samtidigt som konsekvensen för rekryteringsprocessen var att det tog längre tid än normalt
samt att flera arbetsställen inte lyckades rekrytera. Under de tre senaste åren har arbetsgivarna även sänkt kraven på utbildning och erfarenhet för att rekrytera till lediga
tjänster på sina arbetsplatser.
Läs mer om efterfrågan och rekryteringsläget i avsnittet Näringsgrenarna.
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4.3

Fortsatt höga bristtal i offentliga verksamheter

Den demografiska utvecklingen har stor påverkan på efterfrågan av arbetskraft inom
offentliga verksamheter som förskoleverksamhet, grund- och gymnasieskolan samt
hälso- och sjukvård.5 Andelen barn, unga och äldre har ökat snabbt samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar i något långsammare takt. Samtidigt sker pensionsavgångar inom stora yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal
vilket påverkar efterfrågan inom hälso- och sjukvård stort. Inom kommunal verksamheten är det främst brist på pedagogisk personal.

Brist på arbetskraft i Stockholms län,
offentliga arbetsgivare
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Bland de offentliga arbetsgivarna är bristen på arbetskraft mycket utbredd och utgör
redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom ett flertal yrken. I Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning denna höst har andelen arbetsgivare som anger att de upplevt
brist på arbetskraft vid rekrytering minskat i jämförelse med rekordnivån hösten 2017.
Fortsatt är andelen mycket hög och närmare sex av tio arbetsgivare (57 procent) uppger att de haft problem att rekrytera, vilket är tydligt över det historiska genomsnittet.
Efterfrågan på utbildad arbetskraft hos de offentliga arbetsgivarna medför, precis som
för de privata arbetsgivarna, att tillgången snabbt minskar inom flertalet yrken. Detta
leder till bland annat utdragna rekryteringsprocesser, vilket innebär att arbetsgivarna
både har svårt att utöka sin personalstyrka samt ersättningsrekrytera. För offentliga
arbetsgivare har arbetskraftsbristen medfört att befintlig personal får arbeta mer, vilket i sin tur kan påverka arbetsmiljön negativt.
Läs mer om hur efterfrågan och rekryteringsläget ser ut för respektive delbransch inom
offentliga tjänster i avsnittet Näringsgrenar.

5

Inom begreppet hälso- och sjukvård inkluderas vård och omsorg.
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4.4

Behovet av utbildad personal ökar de kommande fem åren

Den obalans som finns på arbetsmarknaden har resulterat i hög arbetskraftsbrist hos
såväl privata som offentliga arbetsgivare. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
tyder på att det fortsatt skulle kunna bestå på fem års sikt.
I höstens intervjuundersökning har Arbetsförmedlingen undersökt hur stor del av
pensionsavgångarna de kommande fem åren som arbetsgivare planerar att ersättningsrekrytera, och hur kompetenskraven vid en sådan rekryterings skulle se ut. Resultaten visar att majoriteten av dem som går i pension, både inom offentlig6 och privat
regi kommer ersättas med personer som har ungefär likvärdig kompetens.

Ersättningsrekryteringar och efterfrågad kompetens vid
pensionsavgångar de närmsta fem åren i Stockholms län
Ersätts med liknande kompetens
Ersätts med högre utbildning/kompetens
Ersätts inte pga. ny teknik, rationaliseringar eller annan
verksamhetsutveckling
Privata tjänster

Byggverksamhet

Industri
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar hösten 2018 Procent

Det är en förhållandevis stor andel av arbetsgivarna som anger att de som går i pension
kommer ersättas med personer som har högre utbildning och kompetens. Detta gäller
inte minst arbetsgivare inom industrin där fyra av tio svarat så. Inom den privata tjänstesektorn och byggverksamheten svarar en av tio arbetsgivare att de inte ersätter personal på grund av ny teknik, rationaliseringar eller annan verksamhetsutveckling.
Sammantaget tyder resultaten på att behoven av utbildad arbetskraft fortsatt är högt
på fem års sikt, såväl utbildade med gymnasial- och eftergymnasial utbildning. Då bristen på arbetskraft redan idag är hög och utgör svårigheter för arbetsgivare, både inom
den offentliga och privata sektorn, och en stor utmaning för länets framtida kompetensförsörjning.

Bland de offentliga arbetsgivarna svarade cirka 86 procent att planerar att ersätta pensionsavgångar med liknande kompetens.
6
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5

Näringsgrenar

Stockholms län har en diversifierad näringsgrensstruktur vilket innebär att jobben
återfinns inom en rad olika branscher. Detta får som effekt att sysselsättningen inte
är beroende av någon enskild del av ekonomin. Mellan åren 2008 och 2016 har
sysselsättningstillväxten i Stockholms län i genomsnitt varit 1,7 procent.
Arbetsmarknaden i Stockholms län sysselsätter totalt cirka 1 177 000 personer, vilket
motsvarar 26 procent av samtliga förvärvsarbetande i riket. Av de förvärvsarbetande i
Stockholms län har över hälften (55 procent) sin arbetsplats i Stockholms kommun.
Länets främsta kännetecken är den höga andelen jobb inom den privata tjänstenäringen där delbranscherna handel, transport, hotell och restaurang, information och
kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster ingår.
Branscherna inom den privata tjänstesektorn står totalt för 59 procent av samtliga förvärvsarbetande i länet, vilket är den högsta andelen bland alla län i riket. Jämförelsevis
var Skåne- och Västra Götalands län motsvarande andelar 45 respektive 43 procent.
Näst störst är den offentliga tjänstenäringen med 28 procent följt av industri och byggverksamhet som omfattar 7 respektive 6 procent av alla förvärvsarbetande. Lägst andel
förvärvsarbetande återfinns inom jord- och skogsbruk som endast sysselsätter 0,2 procent av alla som arbetar i länet. Nedan visas fördelningen av näringsgrenarna i sin helhet fördelat på kön.

Antal förvärvsarbetande* efter näringsgren
och kön i Stockholms län 2016
kvinnor

män

Antal

Finansiell verksamhet och företagstjänster
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Vård och omsorg
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Information och kommunikation
Byggverksamhet
Offentlig förvaltning
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

I följande avsnitt redovisas bedömningen för branschernas efterfråge- och sysselsättningsutveckling avseende prognosåren 2018 och 2019. Analyserna bygger på svaren
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från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning för alla näringsgrenar och branscher
i Stockholms län som genomförts under hösten 2018.

5.1

Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruk har under en lång period haft en svag tillväxt i Stockholms län.
Antalet förvärvsarbetande har minskat och 2016 sysselsatte näringsgrenen drygt 2 700
personer. Av dessa är 60 procent män, och 40 procent kvinnor. Mellan åren 2015 och
2016 registrerades en nedgång i antalet förvärvsarbetande. Minskningen kan förklaras
med fortsatta rationaliseringar inom jord- och skogsbruket samt svårigheten att attrahera arbetskraft.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst framkommer det att arbetsgivarna inom näringsgrenen fortsatt är positiva vad gäller efterfrågeutvecklingen de
kommande sex månaderna. Majoriteten av arbetsgivarna tror att efterfrågan på deras
varor och tjänster kommer att öka de kommande sex månaderna. Denna bild speglas
även i andra indikatorer. I Lantbruksbarometern som LRF Konsult ger ut uppger flera
lantbrukare positiva signaler vad gäller lönsamhet och efterfrågan de kommande året,
trots sommarens torka.7 Kapacitetsnyttjandet inom näringsgrenen är fortsatt hög och
drygt 50 procent av arbetsgivarna svarar att de inte kan öka produktionen mer än fem
procent innan de behöver anställa.
Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta kommer att öka svagt under
2018 för att sedan minska 2019. Eftersom näringsgrenen endast står för 0,2 procent
av samtliga förvärvsarbetande i länet blir effekten på det totala antalet jobb mycket
liten.

5.2

Industri

Näringsgrenen industri består av tillverkningsindustri, energi- och vattenförsörjning
samt avfallshantering och återvinning. I Stockholms län har industrin sin tyngdpunkt
inom läkemedels- och lastbilsproduktion och antalet förvärvsarbetande är, 70 100 personer. Av dessa är 70 procent män, respektive 30 procent kvinnor.8
I diagrammet nedan visas andelen förvärvsarbetande inom industrin för länets samtliga kommuner. Det finns två kommuner med tydlig industriprägel, sett till andelen
förvärvsarbetande, dessa är Södertälje och Järfälla kommun. Södertälje kommun står
framför allt ut med en andel på 35 procent. Detta beror på att kommunen utgör hemvist för två av länets största arbetsgivare inom industrin, nämligen Scania och Astra
Zeneca.

7
8

LRF Konsult, Swedbank och sparbankerna, Lantbruksbarometern 2018 höstsiffror.
SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2016.
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Industrin är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt syns i länets sysselsättningssiffror
över tid. Mellan åren 2008 och 2016 har antalet förvärvsarbetande inom industrin
sjunkit med i genomsnitt 2,5 procent per år. Främst beror minskningen av ett kraftigt
ras under åren 2008 och 2009.910
Förutom inverkan av den intensifierade strukturomvandlingen som finanskrisen ledde
till så är näringsgrenen ständigt utsatt för ett hårt strukturomvandlingstryck. Detta har
påverkat sysselsättningen inom näringsgrenen då företag har anpassat och effektiviserar sin produktion, flyttat produktionen utomlands samt tagit in personal från bemanningsföretag vid produktionstoppar.

Ökad optimism bland arbetsgivarna inom industrin
I höstens undersökning har förväntningsläget förbättrats vad gäller efterfrågeutvecklingen, vilket diagrammet nedan visar. Arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan de
kommande sex månaderna har ökat jämfört med vårens och föregående hösts intervjuundersökning. Förväntningarna har inte varit på denna nivå sedan undersökningen
våren 2011. Den fortsatt höga efterfrågan från omvärlden torde bidra positivt till den
svenska industrins utveckling.

Under 2016 minskade antalet förvärvsarbetande inom näringsgrenen med 10,6 procent, vilket motsvarar cirka
8 300 personer. Minskningen förklaras till stor del av branschbytet av Ericsson AB.
10 SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2016.
9
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex
månader i Stockholms län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Kapacitetsutnyttjandet bland länets industriarbetsgivare är fortsatt högt och sex av tio
företag uppger att de inte kan utöka sin produktion mer än fem procent innan rekrytering måste ske. Detta indikerar att det finns ett behov av att rekrytera personal för att
kunna öka sin produktion. Samtidigt är anställningsplanerna optimistiska och hälften
av arbetsgivarna planerar att utöka sin personalstyrka det kommande året, vilket är
över det historiska genomsnittet.
I höstens intervjuundersökning uppger närmare 17 procent av arbetsgivarna att de
upplevt brist på arbetskraft, vilket är under det historiska genomsnittet. Främst rör det
sig om yrkesgrupper som tekniker och ingenjörer som är svårrekryterade. Bekymmersamt är därför att fyra av tio industriföretag som upplevt brist de senaste sex månaderna inte lyckades rekrytera alls till de utlysta tjänsterna. Andra vanliga konsekvenser
av bristen är att det tar längre tid än normalt att rekrytera.
Rekryteringssvårigheterna får konsekvenser inte bara för rekryteringsprocesserna,
utan också för den dagliga verksamheten. Den vanligaste åtgärden för att möta rekryteringssvårigheterna var att låta befintlig personal arbeta mer samt att hyra in från
bemanningsföretag vid produktionstoppar.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att antalet sysselsatta, precis som vid vårens prognos, kommer att öka under prognosperioden med tonvikt på innevarande år.

5.3

Byggverksamhet

Näringsgrenen byggverksamhet består av nybyggnation och ombyggnad av bostäder,
lokaler och anläggningar. Antalet förvärvsarbetande är drygt 74 400 personer. Av
dessa är 89 procent män och 11 procent kvinnor. Mellan åren 2008 och 2016 har den
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årliga genomsnittliga sysselsättningstillväxten varit 3,1 procent per år.11 I diagrammet
nedan visas andelen förvärvsarbetande inom branschen för länets samtliga kommuner.

Andel förvärvsarbetande* inom byggverksamhet
per kommun i Stockholms län 2016
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Kraftig inbromsning bland byggverksamheten
Förväntningsläget inom byggverksamhet de kommande sex månaderna har kraftigt
minskat i Stockholms län och är nu tydligt under det historiska genomsnittet, vilket
syns i diagrammet nedan. Den oro vi sett på bostadsmarknaden med fallande bostadspriser till följd av skärpta finansieringskrav och ett ökat utbud av nyproduktion har
bidragit till en inbromsning av bostadsbyggandet. Bostadspriserna har nu stabiliserats
på en längre nivå än vid toppnivåerna förra sommaren samtidigt som hushållen anpassat sig efter rådande finansieringskrav. Att bostadspriserna har fallit har inneburit
att antalet påbörjade bostadsbyggen minskat. Detta visar även siffror från SCB om påbörjade bostadsbyggande som minskat de två första kvartalen för 2018.12
Samtidigt fortsätter byggandet av både lokaler och anläggningar att öka vilket håller
upp efterfrågan. Stora infrastruktursatsningar som till exempel Förbifart Stockholm
och ombyggnationen av Slussen håller uppe tillväxten.

11
12

SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2016.
SCB, Lägenheter i nybyggda hus efter region och hustyp, Kvartal 1975K1 - 2018K3.

20

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018
Stockholms län

Förväntningsläget inom byggverksamhet för
kommande sex månader i Stockholms län
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Att byggkonjunkturen och stämningsläget nu mattas av visar sig även i anställningsplanerna, som tydligt backar tillbaka jämfört mot tidigare undersökningar. I höstens
undersökning svarar en fjärdedel av arbetsgivarna att de tror på en minskad personalstyrka det kommande året. Fortsatt är det dock en majoritet av arbetsgivarna som tror
på en oförändrad personalstyrka framöver.
Arbetsgivarnas försiktighet avspeglar sig även i bristtalen. Bristen på arbetskraft har
minskat sedan rekordnivån hösten 2017. I höstens undersökning uppgav 34 procent
av arbetsgivarna att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna. Rekryteringsproblematiken fick konsekvensen att det tog längre tid än normalt att rekrytera samt att man sänkte kraven på yrkeserfarenhet. För verksamheten
fick rekryteringssvårigheterna konsekvensen att arbetsgivare fick tacka nej till order
samt att man hyrde in från bemanningsföretag.
Bristen på arbetskraft väntas bestå inom flertalet yrkesgrupper, bland annat arbetsledare och ingenjörer men även bland kvalificerade yrkesarbetare med yrkesbevis som
exempelvis VVS-montörer, betongarbetare samt träarbetare och snickare.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka under 2018 och 2019. Trots att byggkonjunkturen bromsar in håller det stora
antalet påbörjade byggen under 2017 uppe tillväxten en tid framöver. Sysselsättningsökningen kommer dock att vara på en lägre nivå jämfört med den årliga genomsnittliga
sysselsättningsökningen för näringsgrenen.

5.4

Privata tjänster

Den privata tjänstesektorn samlar en rad branscher som inbördes skiljer sig åt. Näringsgrenen är den enskilt största såväl i Stockholms län som övriga riket. På riksnivå
arbetar cirka 44 procent av samtliga förvärvsarbetande inom näringsgrenen. Andelen
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i Stockholms län är 59 procent, vilket motsvarar 688 000 personer. Sysselsättningsutvecklingen har ökat i god takt under lång tid och den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen har legat på 2,1 procent mellan åren 2008 och 2016.
Den största branschen inom den privata tjänstesektorn är finansiell verksamhet och
företagstjänster, där återfanns 22 procent av de förvärvsarbetande 2016. Handeln sysselsatte 14 procent, medan information och kommunikation sysselsatte 8 procent.
Branscherna transport respektive personliga och kulturella tjänster sysselsatte 5 procent vardera. Inom hotell och restaurang återfanns 4 procent av de sysselsatta.13
Klimatet för nya företag att etablera sig i Stockholms län är mycket gott. Företag som
Skype, Klarna och Spotify är bara några exempel på företag som lyckats etablera sig
globalt och som från början hade sin bas i Stockholm. Länet har fortsatt en stark innovationsförmåga, men konkurrensen från andra regioner hårdnar. Idag pågår flera olika
aktiviteter och projekt som bidrar till Stockholmsregionens innovation och förnyelseförmåga. Astra Zenecas beslut om att lokalisera en av världens modernaste produktionsanläggningar till regionen samt Urban ICT Arena i Kista är bara några exempel på
sådana aktiviteter14.
Sigtuna, Stockholm och Sundbybergs kommun har den högsta andelen sysselsatta
inom den privata tjänstesektorn, vilket framgår i nedanstående diagram. Att Sigtuna
placerar sig högst upp beror nästan uteslutande på Arlanda med omnejd som sysselsätter ett mycket stort antal personer. Stockholm stad är kraftigt dominerande vad gäller sysselsatta inom IT, handel, finansiell verksamhet etc.

Andel förvärvsarbetande* inom privata tjänster per
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13
14

SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2016.
Stockholm 2018, Full fart framåt, Rapport 2017:23, Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Fortsatt positiv framtidstro inom privata tjänster
I diagrammet på nästa sida visas förväntningsläget inom den privata tjänstesektorn i
Stockholms län. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst har förväntningsläget vad gäller efterfrågeutvecklingen dämpats jämfört med hösten 2017. Fortsatt ligger förväntningarna över det normala och arbetsgivarna är därmed optimistiska
angående efterfrågan. Förväntningsläget är särskilt starkt inom delbranscherna information och kommunikation, handel samt finansiell verksamhet och företagstjänster för de kommande sex månaderna.
Hushållens ekonomi bedöms fortsatt bidra till en ökad efterfrågan av privata tjänster.
Samtidigt fortsätter befolkningen att öka i god takt, vilket påverkar efterfrågan positivt.
Detta ger främst avtryck i de delbranscher som är knutna till den privata konsumtionen, framför allt handeln och hotell och restaurang samt kulturella tjänster. Stämningsläget inom dessa delbranscher har dock dämpats jämfört med föregående hösts
intervjuundersökning. En förklaring till det mer dämpade stämningsläget är att många
arbetsgivare inte nödvändigtvis tror på en sjunkande, utan snarare en oförändrad efterfrågeutveckling framöver. Därtill kommer de mer exportinriktade delbranscherna
att ge ett fortsatt positivt bidrag under prognosperioden. Den svenska tjänsteexporten
har ökat under en tid tillbaka vilket lett till att de företag i länet som har en internationell inriktning går allt bättre.

Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande
sex månader i Stockholms län
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Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn kommer att öka under både 2018 och 2019. Den största ökningen
sker under 2018 för att sedan avta under 2019. De delbranscher som främst kommer
att driva sysselsättningstillväxten är finansiell verksamhet och företagstjänster,
handel och information och kommunikation. Även inom övriga delbranscher
inom näringsgrenen kommer sysselsättningstillväxten att vara god.
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I avsnitten nedan följer en mer utförlig beskrivning av Arbetsförmedlingens bedömning av utvecklingen för respektive bransch inom den privata tjänstesektorn.

Finansiella verksamheter och företagstjänster
Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största, men också den mest heterogena delbranschen inom den privata tjänstesektorn. Förutom finans- och försäkringsverksamhet och företagstjänster såsom personaluthyrningsverksamhet och verksamhet inom redovisning, marknadsföring och juridik ryms även fastighetsbolag och fastighetsservice, forskning och utveckling samt verksamhet vid huvudkontor.
Sysselsättningsutvecklingen har ökat i god takt under flera år. Mellan åren 2008 och
2016 har den genomsnittliga årliga tillväxtökningen varit 2,6 procent. Antalet förvärvsarbetande är totalt 259 200 personer. Av dessa är 54 procent män, respektive 46 procent kvinnor.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst visar att arbetsgivarna fortsatt
är optimistiska vad gäller efterfrågeutvecklingen av varor och tjänster framöver. Dock
har andelen som tror på en oförändrad efterfrågeutveckling ökat, vilket bidrar till att
nettotalet denna höst ligger något under det historiska genomsnittet.
Att förvätningsläget fortsatt är optimistiskt visar sig även i anställningsplanerna där en
majoritet (58 procent) planerar att utöka sin personalstyrka det kommande året. Samtidigt är bristen på arbetskraft vid rekrytering fortsatt hög. I höstens intervjuundersökning uppger drygt fyra av tio arbetsgivare (43 procent) att de upplevt brist. Det är den
högsta andelen som uppmätts för delbranschen sedan undersökningen startade.
Rekryteringssvårigheterna får konsekvenser inte bara för rekryteringsprocesserna,
utan också för den dagliga verksamheten. Den vanligaste åtgärden för att möta rekryteringssvårigheterna var att låta befintlig personal arbeta mer.
Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet förvärvsarbetande inom delbranschen
kommer att öka under både 2018 och 2019. Den största ökningen kommer ske under
innevarande år för att sedan avta något under 2019.

Handel
Handeln är med sina 159 000 förvärvsarbetande den näst största delbranschen inom
den privata tjänstesektorn. Av dessa är 47 procent kvinnor och 53 procent män. Den
genomsnittligt årliga jobbtillväxten mellan 2008 och 2016 har varit 1,3 procent.15 Delbranschen inkluderar verksamheter som detaljhandel, partihandel samt handel med
och reparation av motorfordon.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst är arbetsgivarna fortsatt optimistiska vad gäller efterfrågeutvecklingen de kommande sex månaderna. Framför
allt är företagen inom parti- och detaljhandel mest optimistiska vad gäller efterfrågeutvecklingen. Att förväntningsläget nu är under det historiska genomsnittet kan bero
15
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på att allt fler arbetsgivare är mer försiktiga och därmed tror på en oförändrad efterfrågeutveckling framöver.
De senaste årens sysselsättnings- och reallöneökningar, tillsammans med det låga ränteläget, har gett hushållen utrymme att öka sin konsumtion. Därmed har hushållskonsumtionen varit den del av ekonomin, tillsammans med bruttoinvesteringarna, som
främst drivit tillväxten.16 Effektiviseringar inom dagligvaruhandeln, ökad e-handel och
konkurrens från utlandet väntas leda till en dämpning av sysselsättningstillväxten
framöver.
Inom handeln har många anställda tim- och deltidsanställningar, vilket innebär att arbetsgivare i många fall kan möta uppgångar i efterfrågan genom att låta befintlig personal arbeta mer. Anställningsplanerna bland arbetsgivarna inom handeln är mycket
optimistiska och närmare sex av tio arbetsgivare planerar att utöka sin personalstyrka
det kommande året.
Samtidigt som anställningsplanerna är optimistiska så är bristen på arbetskraft fortsatt högre än normalt. Framför allt har den tekniska utvecklingen och e-handel förändrat kompetenskraven inom delbranschen. Rekryteringssvårigheterna fick konsekvenserna att det tog längre tid än normalt att rekrytera samt att befintlig personal fick
arbeta mer.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att antalet förvärvsarbetande inom handeln kommer att öka under 2018 och 2019. Den största ökningen kommer ske under
2018 för att sedan avta under 2019.

Information och kommunikation
Näringsgrenen information och kommunikation innefattar både IT-branschen och förlags- och medieverksamhet. Antalet förvärvsarbetande inom delbranschen är 98 300
personer. Av dessa är 69 procent män, och 31 procent kvinnor. Stockholms län är Sveriges odiskutabla centra och hälften av samtliga förvärvsarbetande arbetar i länet. Mellan åren 2008 och 2016 har den genomsnittliga årliga sysselsättningstillväxten varit
2,6 procent. 17 18
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst är arbetsgivarna fortsatt mer
optimistiska än normalt vad gäller efterfrågeutvecklingen de kommande sex månaderna. Sex av tio arbetsgivare tror att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer
att öka framöver.
Att förväntningsläget är positivt och arbetsgivarna optimistiska speglas även i anställningsplanerna. Samtidigt är bristen på arbetskraft bland vissa yrkesgrupper fortsatt
hög, exempelvis mjukvaru- och systemutvecklare samt systemanalytiker. Konsekvensen av bristen på arbetskraft är arbetsgivare istället valt att rekrytera utomlands eller
SCB, Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv nr 3 2018.
SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2016.
18 Antalet sysselsatta ökade kraftigt mellan 2015 och 2016 med 11 900 personer, vilket motsvarar en ökning på
13,7 procent. Den stora ökningen förklaras framför allt av branschbytet av Ericsson AB.
16
17

25

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018
Stockholms län

outsourcat sin verksamhet. I vissa fall har man löst bristen genom att internutbilda
befintlig personal.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att antalet förvärvsarbetande inom information och kommunikation kommer att öka under både 2018 och 2019. Den största
ökningen sker under 2018 för att sedan avta något under 2019.

Transport
Inom delbranschen transport ingår både transport- och magasineringsföretag samt
post- och kurirverksamhet. Antalet förvärvsarbetande inom transport är 58 800 personer. Av dessa är 77 procent män, respektive 23 procent kvinnor. Mellan åren 2008
och 2016 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsutvecklingen varit endast 0,3
procent.19
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst visar att stämningsläget dämpats kraftigt jämfört med de senaste årens undersökningar. Allt fler arbetsgivare tror
på en minskad efterfrågeutveckling framöver. Utvecklingen inom transportnäringen,
framför allt varutransportsidan, är till stor del beroende av utvecklingen inom andra
näringsgrenar såsom handeln, industrin och byggverksamhet. En förklaring till det
dämpade stämningsläget inom transport kan bero på den tydliga förändring som vi ser
inom byggverksamhet. Samtidigt kan det positiva stämningsläget inom industrin och
den ökade e-handeln, som leder till en större efterfrågan på gods- och varutransporter,
verka i motsatt riktning. Att stämningsläget dämpats visar även anställningsplanerna
det kommande året som är under det historiska genomsnittet.
Ytterligare en förklaring till det dystrare stämningsläget inom transportnäringen är att
bristen på arbetskraft fortsatt är hög. Närmare hälften (47 procent) av arbetsgivarna
uppger att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna.
Framför allt är bristen påtaglig vad gäller yrkesgrupper som buss- och lastbilsförare.
Rekryteringssvårigheterna får konsekvenser inte bara för rekryteringsprocesserna,
utan också för den dagliga verksamheten. Den vanligaste åtgärden för att möta rekryteringssvårigheterna var att hyra in från bemanningsföretag samt att befintlig personal
fick arbeta mer.
Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen en svag sysselsättningstillväxt inom delbranschen för 2018 och 2019.

Hotell och restaurang, samt personliga och kulturella tjänster
Tillsammans sysselsätter delbranscherna hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster 112 900 personer. Av dessa är 53 procent kvinnor och
47 procent män. Personliga och kulturella tjänster är något större än hotell- och restaurangverksamhet (60 000 respektive 52 900 förvärvsarbetande).
Antalet förvärvsarbetande har ökat under lång tid och hotell- och restaurangverksamhet har historiskt den största procentuella sysselsättningstillväxten. Mellan 2008 och
19
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2016 växte hotell- och restaurangverksamhet med i genomsnitt 4,2 procent per år. Personliga och kulturella tjänster har haft en årlig genomsnittlig sysselsättningsökning
mellan åren 2008 och 2016 på 1,9 procent.20
I höstens intervjuundersökning fortsätter förväntningsläget att mattas av från förra
höstens toppnivåer och är nu under det historiska genomsnittet för de kommande sex
månaderna. En förklaring till det mer dämpade stämningsläget denna höst är att
många arbetsgivare inte nödvändigtvis tror på en sjunkande, utan snarare en oförändrad efterfrågeutveckling framöver.
Arbetsgivarna är fortsatt positiva vad gäller anställningsplanerna det kommande året.
En stor andel av arbetsgivarna tror på en oförändrad personalstyrka framöver. Även
bristen på arbetskraft har dämpats jämfört med vårens och föregående hösts undersökning. Fortsatt är det framför allt bristen på kockar som är tydligast. Men även andra
yrkesgrupper så som servitörer och hovmästare blir allt svårare att rekrytera.
Rekryteringsproblematiken fick konsekvensen att det tog längre tid än normalt att rekrytera samt att arbetsgivare sänkte kraven på utbildning och yrkeserfarenhet. För
verksamheten fick rekryteringssvårigheterna konsekvensen att befintlig personal fick
arbeta mer.
Arbetsförmedlingens bedömning för båda näringsgrenarna är att sysselsättningstillväxten kommer att öka under både 2018 och 2019. Tyngdpunkten på tillväxten kommer dock att ligga under 2018.

5.5

Offentliga tjänster

Den offentliga tjänstesektorn består av verksamhetsområdena utbildning, vård och
omsorg samt offentlig förvaltning och försvar. Offentligt finansierade verksamheter
kan drivas i privat eller offentlig regi. Sammantaget omfattar näringsgrenen 28 procent
av Stockholms läns förvärvsarbetande, vilket motsvarar 334 000 personer. I nedanstående diagram syns att Salem, Danderyd och Huddinge är de kommuner i länet som har
högst andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster. Det kan förklaras med den geografiska placeringen av Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.21 Många av länets stora arbetsgivare finns inom den offentliga tjänstesektorn,
exempelvis Stockholms läns landsting (närmare 45 000 anställda) och Stockholms
stad (40 000 anställda), vilket även är några av landets största arbetsgivare.

20
21

SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2016.
SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2016.
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Andel förvärvsarbetande* inom offentliga tjänster
per kommun i Stockholms län 2016
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Sysselsättningsutvecklingen inom den offentliga tjänstesektorn i Stockholms län har
ökat i god takt de senaste åren. Mellan 2008 och 2016 ökade antalet förvärvsarbetande
i näringsgrenen årligen med i genomsnitt 1,9 procent. Det som utgör grunden för jobbtillväxten inom den offentliga tjänstesektorn är befolkningsökningen i kombination
med den demografiska utvecklingen. Stockholms läns befolkning växer med både ett
ökat antal unga och äldre. Detta ökar behovet av offentligt finansierade tjänster, exempelvis skola, sjukvård och omsorg. Dessutom finns fortsatt stora investeringsbehov
inom de offentliga verksamheterna.
Arbetsförmedlingen ser en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling inom näringsgrenen under prognosperioden. Antalet förvärvsarbetande kommer att öka under 2018
och 2019. Ökningen kommer främst att ske under 2018 för att sedan avta under 2019.
Den enskilt största förklaringen till den minskade ökningstakten är arbetsgivarnas svårigheter att finna arbetskraft med efterfrågad kompetens. Detta gäller främst inom utbildning, hälso- och sjukvård samt omsorg.

Utbildning
Utbildningssektorn innefattar förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
och eftergymnasial utbildning. Verksamhetsområdet sysselsätter sammanlagt 114 700
personer, vilket motsvarar 10 procent av samtliga förvärvsarbetande i Stockholms län.
Av de 114 700 förvärvsarbetande är 73 procent kvinnor, och 27 procent män. Under
perioden 2008 till 2016 har den genomsnittliga årliga jobbtillväxten inom verksamhetsområdet varit 1,9 procent.22
Mellan åren 2016 och 2017 ökade barn- och elevkullarna i förskola, grundskola och
gymnasium något olika. Främst har det tillkommit elever som tillhör grund- och gymnasieskolan. Antalet barn i förskoleålder står däremot i stort sett still. Efterfrågan är
22
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fortsatt hög och både offentliga och privata arbetsgivare ser positivt på utvecklingen de
kommande året. Anställningsplanerna är optimistiska och närmare sex av tio arbetsgivare planerar att utöka sin personalstyrka det kommande året.
Samtidigt är bristen på arbetskraft fortsatt hög. I höstens intervjuundersökning uppger
närmare sju av tio av de offentliga arbetsgivarna att de upplevt brist på arbetskraft vid
rekrytering, vilket är tydligt över det historiska genomsnittet. Fortsatt är det verksamheter inom förskola och grundskola som upplever den största bristen på arbetskraft.
Precis som tidigare är bristen på arbetskraft utbredd och gäller bland annat yrken som
förskollärare, grundskollärare samt speciallärare och specialpedagoger. I vissa av länets kommuner har speciella kompetenslyftningssatsningar gjorts som syftar till att
utbilda barnskötare till förskollärare. På många arbetsplatser har arbetsgivarna även
blivit tvungna att anställa outbildade lärare och lärare utan legitimation som en tillfällig lösning. Flera arbetsgivare lockar även tillbaka pensionärer, främst till grundskolan,
för att lösa de mest akuta bristsituationen.

Vård och omsorg
Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård, vård och omsorg med boende samt
öppna sociala insatser. Antalet förvärvsarbetande är 145 900 personer. Av dessa är 77
procent kvinnor, och 23 procent män. Mellan åren 2008 och 2016 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen varit 1,9 procent för verksamhetsområdet.
Precis som för utbildningssektorn beror efterfrågan till stor del på den demografiska
utvecklingen. Till skillnad från utbildningssektorn påverkas delsektorn snarare av
storleken på de äldre ålderskullarna. Antalet personer över 65 år i Stockholms län har
ökat från år till år. Ökningen av antalet äldre, tillsammans med den totala befolkningsökningen i länet, leder till ett ökat behov av arbetskraft. För att kunna möta det ökade
behovet under de kommande åren görs satsningar inom verksamhetsområdet. Stockholms läns landsting har bland annat påbörjat en större satsning på upprustning och
utbyggnad av sjukhusen och satsningar på primärvården.
Både offentliga och privata arbetsgivare i höstens intervjuundersökning ser positivt på
efterfrågeutvecklingen de kommande sex månaderna. Detta speglar sig även i anställningsplanerna. Majoriteten av de offentliga arbetsgivarna planerar att utöka sin personalstyrka de kommande året. Samtidigt är bristen på arbetskraft fortsatt mycket påtaglig inom flertalet yrkeskategorier. Situationen beror på en obalans mellan tillgång
och efterfrågan inom ett flertal yrken. Särskilt hög har bristen på sjuksköterskor varit,
det gäller såväl grundutbildade som specialistsjuksköterskor. Även andra yrkesgrupper som läkare och medicinska sekreterare är svårrekryterade yrken de kommande
året.

Offentlig förvaltning
Offentlig förvaltning sysselsätter cirka 73 000 personer, vilket motsvarar 6 procent av
samtliga förvärvsarbetande i Stockholms län. Av dessa är 56 procent kvinnor, och 44
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procent män. Under perioden 2008 och 2016 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen varit 1,7 procent.
Efterfrågeutvecklingen för de tjänster som offentlig förvaltning tillhandahåller har
ökat kraftigt de senaste åren. Anställningsbehoven inom den offentliga förvaltningen
följer inte befolkningsutvecklingen lika nära som utbildningssektorn eller hälso- och
sjukvården, men påverkas naturligtvis på längre sikt. Fler personer som omfattas av
offentliga system innebär fler uppgifter för förvaltningen, samtidigt som digitaliseringen och andra effektiviseringar kan verka i motsatt riktning.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst är arbetsgivarna fortsatt positiva vad gäller efterfrågeutvecklingen för de tjänster som tillhandahålls. Framför allt
är det verksamheter inom kommunerna och landstinget som tror på en ökad efterfrågan. Detta speglar sig även i de optimistiska anställningsplanerna och fler arbetsgivare
än normalt planerar att utöka sin personalstyrka det kommande året.
Bristen på arbetskraft är inte lika hög som i övriga delsektorer inom den offentliga
tjänstesektorn, men är fortsatt problematisk. I höstens intervjuundersökning uppger
fyra av tio arbetsgivare att de upplevt brist vid rekrytering, vilket är en minskning jämfört med föregående höst. Verksamheterna inom offentlig förvaltning har löst bristsituationen genom att omorganisering av sitt arbete, teknisk utveckling och nya prioriteringar.
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Utbudet av arbetskraft

Befolkningen i Stockholms län växer kraftigt. De senaste tio åren har befolkningen
ökat med, i genomsnitt, mer än 35 000 personer/år. 2017 ökade länets befolkning
med 39 000 personer. Enligt siffror från SCB kommer befolkningen i länet fortsätta
att öka även under de närmaste åren, dock i en svagt avtagande takt. År 2025 beräknas länets befolkning vara omkring 2 600 000 personer.

En stor andel av befolkningen bor och arbetar i Stockholms län
Nästan 23 procent av rikets befolkning bor i Stockholms län. Drygt 26 procent av samtliga förvärvsarbetande arbetar i länet. Länets andel av Sveriges totala BNP23 uppgick
2016 till drygt 32 procent. Stockholms län har haft en stark utveckling under den senaste tioårsperioden och länet har svarat för cirka 38 procent av rikets BNP-tillväxt. Med
andra ord är Stockholms län en viktig region för hela rikets ekonomiska utveckling.
Stockholms län har haft den andelsmässigt högsta befolkningstillväxten av samtliga
län i riket under en lång tid. Under 2016 och 2017 bröts dock denna trend då Uppsala
län hade den högsta tillväxttakten i riket. Det finns flera förklaringar till Stockholms
jämna och höga befolkningstillväxt. Som en följd av en stor och diversifierad arbetsmarknad söker sig många till Stockholm, vilket leder till att många fler flyttar till länet,
än vad som flyttar från länet. Det finns ett positivt flyttnetto, både vad gäller inrikesoch utrikes flyttningar.
Den kraftiga befolkningsökning som vi kunnat se de senaste åren förklaras till stor del
av det kraftiga flyktingmottagandet. Framför allt under 2015 kom många flyktingar till
Sverige. Sedan dess har många av dessa personer fått uppehållstillstånd och bosatt sig
i kommuner runt om i hela riket. I stor utsträckning har många valt att bosätta sig i
Stockholms län.
I nedanstående diagram visas befolkningsökningen per år för åldersgruppen 16-64 år
i Stockholms län. Andelen personer uppdelat på kön var i början av tidsserien ungefär
lika stora. Det som skiljer ut de tre sista åren är att endast en andel på mellan 42 -46
procent av befolkningsökningen har bestått av kvinnor. Förklaringen är återigen flyktingvågen från 2015. Där ett mycket större antal män sökt och erhållit uppehållstillstånd än antalet kvinnor under denna period.

23

Bruttoregionalprodukt, löpande priser, Nationalräkenskaperna, 2016, SCB.
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Många väljer att pendla till sitt arbete i Stockholms län
Många fler pendlar in till sin arbetsplats i Stockholms län än vad det är som pendlar ut
från länet. In- och utpendlingen var 2016 störst mellan Stockholms län och Uppsala,
Södermanlands och Västra Götalands län. Mellan samtliga län och Stockholms län
pendlade strax under 102 000 personer in och 39 500 personer pendlade ut under
201624. Nettopendlingen över länsgränsen var 2016 alltså 62 500. Nettopendlingen beräknas öka med cirka 1 500 personer till under prognosperioden.

Åldersstrukturen i Stockholms län
Ur ett arbetsmarknadsperspektiv har Stockholms län en fördelaktig åldersstruktur
jämfört med övriga län i riket. Det är lägre andelar av befolkningen som är yngre (< 16
år) och äldre (> 64 år). Störst skillnad mellan Stockholms län och övriga riket är det i
åldrarna 25-50 år där det bor en större andel i Stockholms län och 55-85 år där andelen
individer är mycket högre i övriga län.
Tillsammans innebär detta att försörjningskvoten25 i Stockholms län har ett mycket
mer fördelaktigt utgångsläge inför framtida utmaningar kring befolkningen och kompetensförsörjningen. Jämför vi Stockholms läns försörjningskvot med övriga rikets
skiljer sig dessa åt relativt mycket 1,66 jämfört med 1,75. Här finns en större andel personer i arbetsför ålder. Vid jämförelser bakåt i tiden är trenden för både Stockholms
län och övriga landet att försörjningskvoten långsamt ökar. Det föds fler barn och vi
lever allt längre vilket gör att en mindre andel ska försörja en allt större andel. Med en
redan mycket hög sysselsättningsgrad i landet är det av mycket stor vikt att vi finner
lösningar att snabbare och effektivare göra öppningar till arbetsmarknaden för de delar av arbetskraften där sysselsättningen är lägre. Exempel på dessa är, utrikes
SCB, RAMS, förvärvsarbetande pendlare, 16+ år, 2016.
Försörjningskvoten visar hur många, inklusive sig själv, var och en i yrkesaktiv ålder skall försörja genom sitt
arbete.
24
25
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födda/nyanlända, personer med funktionsnedsättning och personer med låg utbildningsbakgrund.

Fördelning - Ålder i Stockholms län och riket 2017
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Fördjupningsruta: Vad händer med arbetskraften till 2025?

Mellan 2010 och 2017 ökade antalet personer i riket i åldersgruppen 16-64 år med
drygt 200 000 personer. Under kommande sjuårsperiod kommer den yrkesaktiva
befolkningen, enligt en prognos från SCB, att öka med ytterligare 325 000 personer
eller drygt 5 procent. Ökningen består uteslutande av utrikes födda personer. Variationerna är dock stora i landet. Merparten av befolkningsökningen i yrkesaktiva
åldrar sker i storstadsregionerna.26 I Stockholms län kommer befolkningsökningen i
yrkesaktiv ålder öka i länets samtliga kommuner.

Befolkningsökningen störst i storstadsregionerna
Den totala befolkningen har under åren 2010-2017 ökat med drygt 700 000 personer,
varav 200 000 i yrkesför ålder, 16-64 år. Enligt befolkningsprognosen väntas åldersgruppen 16-64 år fortsätta att öka med 325 000 personer eller 5,2 procent fram till
2025. Ökningen väntas bli fortsatt ojämnt fördelad med en stark övervikt för stor
stadsregionerna och större städer. Exempelvis väntas Stockholms län öka med 9,4 procent, eller drygt 142 000 personer i yrkesaktiv ålder under perioden 2018-2025.

Antalet unga och äldre ökar
Mellan åren 2010-2017 har den totala befolkningen ökat med närmare 254 000 personer i Stockholms län. Ökningen består såväl av inrikes födda som av utrikes födda, även
om andelen utrikes födda är betydligt högre än för de inrikes födda. Under samma period har befolkningen i yrkesaktiv ålder, 16-64 år, ökat med drygt 132 000 personer.
Stockholms befolkning växer, både med ett ökat antal unga och äldre. I jämförelse med
övriga riket är befolkningen i Stockholms län relativt ung. Av länets idag drygt 2,3 miljoner invånare är endast 372 000 personer 65 år eller äldre. Mellan åren 2018-2025
väntas antalet personer, 65 år och äldre, att öka med drygt 53 700 personer. Detta
kommer ställa stora krav på den offentliga tjänstesektorn, främst i form av hälso- och
sjukvård samt omsorg.

26

Texten bygger på kommungruppsindelningen hos Sveriges kommuner och landsting 8SKL).

34

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018
Stockholms län

Befolkningsutveckling 16-64 år, år 2018-202527

Befolkningen i yrkesaktiv ålder ökar
Mellan åren 2018 och 2025 prognosticeras att den yrkesaktiva befolkningen ökar med
drygt 142 000 personer. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv har Stockholms län därmed
en fördelaktig åldersstruktur i jämförelse med många andra län. I många län och kommuner minskar befolkningen i yrkesaktiv ålder, så är inte fallet för länets kommuner.
Trots en positiv befolkningsutveckling med ett ökat antal i yrkesaktiv ålder återstår
utmaningar för länet. I takt med att allt fler väljer att bosätta sig i länet är det viktigt
att det finns bostäder. Under en längre tid har färdigställandet av antalet bostäder halkat efter befolkningsökningen. Detta leder till konsekvenser på länets arbetsmarknad,
bland annat i form av arbetskraftsbrist, då presumtiva anställda ej kan bosätta sig.
Obalansen mellan vad arbetsgivare efterfrågar och arbetskraftens sammansättning
väntas växa och därmed försvåra matchningen. Den framtida kompetensförsörjningen
blir därför en allt viktigare fråga. För arbetskraften är det därmed angeläget att vägen
in i arbetslivet påskyndas generellt. Detta innefattar bland annat en tidigare och snabbbare etablering på arbetsmarknaden för unga. Arbetsförmedlingen har länge lyft fram
vikten av att fler unga väljer något av gymnasieskolans yrkesprogram, då behovet av
dessa yrkesgrupper ofta överskrider tillgången. Med en fullföljd gymnasieutbildning
har man generellt bättre förutsättningar på arbetsmarknaden än utan. Detta oavsett
inriktning på utbildningen.

27

För fördelning av inrikes födda och utrikes födda per kommun, se bilaga 4
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Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat kraftigt. Samtidigt har arbetsmarknaden varit mycket god. Sammantaget betyder detta att, trots en växande
befolkning har antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen minskat. Arbetslösheten i länet har uppvisat en svag minskning under de senaste fem åren. De uppgifter som beskrivs i detta kapitel är hämtade från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Med arbetslösa menas i detta sammanhang inskrivna arbetslösa, vilket
är summan av öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program.

8.1

Arbetslöshetens utveckling

I ett historiskt perspektiv, ser man klart att Stockholms län över tid alltid har haft en
lägre arbetslöshetsnivå än riket i genomsnitt. Oftast har fallet så varit att Stockholms
län har haft lägst, eller bland de lägsta arbetslöshetsnivåerna i riket. Stockholm är med
sitt diversifierade näringsliv och i egenskap av huvudstadsregion ett draglok på den
svenska arbetsmarknaden. Detta har historiskt avspeglat sig i en lägre arbetslöshet och
ett högre arbetskraftsdeltagande än riksgenomsnittet.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Stockholms län
Stockholms län
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Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Sedan december 2013 har den relativa arbetslösheten i Stockholms län sjunkit för varje
månad jämfört med samma månad föregående år, med undantag för andra halvåret
2017 då arbetslöshetsnivån stod helt stilla i länet. I skrivande stund28 är arbetslöshetsnivån i Stockholms län 5,8 procent. Det är den lägsta nivån på över nio år. Sedan en tid
tillbaka faller arbetslösheten snabbare i riket i stort än den gör i Stockholms län. Det
finns naturliga förklaringar till detta. Dels är det svårare för arbetslösheten att sjunka
28

November 2018. Arbetslöshetsstatistiken sträcker sig tom oktober 2018.
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ju närmre ett jämviktsläge man kommer, dels är inflyttningen till Stockholms län fortsatt stor. Det påverkar storleken på arbetskraften och i sin tur arbetslösheten. Inte alla
som flyttar in i länet har ett arbete. En viss andel av länets nya invånare är arbetssökande och därmed hålls minskningen av den relativa arbetslösheten tillbaka.
Precis som den relativa arbetslösheten har antalet inskrivna arbetslösa legat tämligen
still hos Arbetsförmedlingen i Stockholms län under de senaste åren. Den främsta orsaken till att andelen arbetslösa minskar i relativt svag takt är alltså att antalet personer
i arbetskraften samtidigt ökar. I nedanstående diagram går att läsa att inskrivna arbetslösa personer ligger i stort sett stilla eller sjunker något för samtliga inskrivningstider. Den tydligaste minskningen är bland de inskrivna arbetslösa med korta inskrivningstider. Vid en uppdelning enligt diagrammet nedan är personer med korta inskrivningstider, max sex månader, även den enskilt största.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter
inskrivningstid i Stockholms län
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Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen

8.2

Arbetslöshetens sammansättning

Stockholms län är ett tättbefolkat län och även om avstånden mellan länets samtliga
26 kommuner inte är stort skiljer sig förutsättningarna kring arbetskraftsdeltagande
och arbetslöshet mellan länets delar mycket åt. Det finns framför allt två faktorer som
utgör skillnad på arbetsmarknaden. Den ena är skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes
och utrikesfödda, men framför allt råder det stor skillnad i arbetslöshetsnivå mellan
individer med olika utbildningsbakgrund.
I Stockholms län är det, precis som i övriga riket, stor skillnad på arbetslöshetsnivån
beroende på födelseland. Samtidigt är det en märkbart mycket lägre andel utrikes
födda som är arbetslösa i Stockholms län (knappt 14 procent) än i riket som helhet
(drygt 20 procent).
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Den grupp som har högst arbetslöshet både i länet och i riket i stort är personer med
högst förgymnasial utbildningsbakgrund. I denna grupp är arbetslösheten nästan 18
procent i Stockholms län och väl över 21 procent i riket som helhet. Trots en stor arbetskraftsbrist inom många yrken på arbetsmarknaden, saknar denna grupp den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.
Under en längre tid har det, främst i riket i stort, funnits könsskillnader i arbetslöshetsnivå. Kvinnor har under senare år haft en lägre arbetslöshetsnivå än män. Denna
skillnad är nu i stort sett borta, eller åtminstone ytterst marginell. I Stockholms län är
det till och med så att männen har en lägre arbetslöshetsnivå än kvinnorna (5,8 respektive 6,0 procent).
Stockholms län har även den lägsta ungdomsarbetslösheten i riket. Allt färre ungdomar är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta gäller både i länet och i riket. Fortfarande har de unga kvinnorna en klart lägre arbetslöshetsnivå än de unga männen. En
stor bidragande orsak till denna skillnad är att kvinnorna i större utsträckning vidareutbildar sig efter gymnasiet.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper i
Stockholms län
genomsnitt av kv2 2018 och kv3 2018
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Källa: Arbetsförmedlingen och SCB
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Svag minskning av antalet i utsatt ställning
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra karakteristika som ofta innebär svårigheter
att finna en anställning och oftare leder till längre tid i arbetslöshet. Detta för att Arbetsförmedlingen ska kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt och ge stöd och
insatser till de individer som främst riskerar långt tid i arbetslöshet.
Till gruppen med en utsatt ställning på arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen:


Personer med högst förgymnasial utbildning



Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



Personer födda utanför Europa



Personer mellan 55-64 år

Det trendbrott som visade sig i början av 2018, att antalet inskrivna arbetslösa i utsatt
ställning inte längre ökade har nu fortsatt. Antalet inskrivna har för första gången på
mycket länge en mer ihållande nedåtgående trend. Medan antalet övriga inskrivna arbetslösa ligger kvar på samma nivå som det senaste året. Fortfarande är det en väsentlig skillnad mellan dessa grupper. Andelsmässigt minskar dock skillnaden, om än
mycket svagt. Nu är det tre fjärdedelar av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen i
Stockholms län som tillhör en eller flera av de grupper som ingår i begreppet utsatt
ställning.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på
arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa i
Stockholms län
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Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen
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Av de fyra olika delgrupperna av inskrivna på Arbetsförmedlingen i utsatt ställning är
det i gruppen utomeuropeiskt födda som den tydligaste minskningen sker. Det är en
naturlig utveckling, då de som nu är arbetslösa i större utsträckning kommer ut i arbete
eller studier. Dessutom avtar antalet flyktingar som skrivs in i etableringsprogrammet.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på
enskilda grupper* i Stockholms län
Högst förgymnasial utbildning
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*Observera att en person kan ingå i flera grupper. **Som medför nedsatt arbetsförmåga.
Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen
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Utmaningar på länets arbetsmarknad

Det går fortsatt bra för Stockholms län vilket Arbetsförmedlingen skrivit om i de senaste Arbetsmarknadsutsikterna. Länet har en god befolkningstillväxt och ett gott företagsklimat med en diversifierad näringsgrensstruktur. Konjunkturen är fortsatt
stark, även om den nu går in i en mer mogen fas som innebär en viss inbromsning,
vilket leder till att Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka
med sammanlagt 42 000 personer under prognosåren. Dessa förutsättningar medför att arbetslösheten fortsätter att minska. Under sista kvartalet 2019 beräknar Arbetsförmedlingen att den relativa arbetslöshetsnivån kommer ligga på 5,6 procent.

Matchningen till arbete och utbildning
Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft har inneburit att antalet arbetslösa med
utbildning och efterfrågade kompetenser minskat. Samtidigt visar intervjuundersökningen att såväl offentliga som privata arbetsgivare planerar att utöka sin personalstyrka det närmaste året. Men i takt med de optimistiska anställningsplanerna blir det
allt svårare att hitta arbetskraft med efterfrågad kompetens. Detta syns i utvecklingen
av antalet förvärvsarbetande i länet de senaste åren. 2016 var ett starkt år med en ökning på närmare 30 000 förvärvsarbetande. Under prognosperioden ser vi en avmattning i ökningen, vilket dels kan bero på att arbetsgivarna får det allt svårare att finna
rätt arbetskraft, dels att konjunkturen går in i en mer mogen fas.
Både hos privata som offentliga arbetsgivare är bristen på arbetskraft fortsatt hög, och
över det historiska genomsnittet. Det som utmärker efterfrågan på arbetskraft hos arbetsgivarna i länet är att de i mycket stor utsträckning behöver rekrytera personal med
gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Tillgången på utbildad arbetskraft är därmed en viktig fråga på både kort och lång sikt.
Inom många bristyrken är det huvudsakliga problemet att tillskottet av nyutbildade
från utbildningsväsendet är för lågt. Utbildningsväsendet har därmed en huvudroll i
arbetskraftsförsörjningen. Bland länets ungdomar antogs endast 22 procent till ett yrkesprogram läsåret 2017/2018.29 En stor andel av dessa kommer inte slutföra sina
gymnasiestudier och ytterligare några väljer att arbeta inom andra branscher än där
man utbildat sig. En viktig åtgärd är att fortsätta stärka arbetet inom vägledning, såväl
hos kommunerna som hos Arbetsförmedlingen.
Många av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen är i behov av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Längden och inriktningen för dessa utbildningsinsatser varierar stort. Även här är det viktigt att Arbetsförmedlingen förstärker
arbetet med vägledning för att kunna vägleda inskrivna arbetssökande till rätt insatser
för varje individ.

29

Gymnasiebehovet 2018, Trender och kunskap om Storstockholms gymnasieregion, Storsthlm 2018.
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Den obalans som finns på dagens arbetsmarknad väntas kvarstå under en tid framöver.
Därmed blir matchningen på arbetsmarknaden fortsatt en allt större utmaning för Arbetsförmedlingen.

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
Utvecklingen är stark för många grupper på arbetsmarknaden. Arbetskraftsdeltagandet och förvärvsfrekvensen ökar för samtliga grupper, särskilt för utrikes födda. Den
ökade sysselsättningen kommer dock inte alla till del i lika hög utsträckning. En förutsättning för att etablera sig på länets arbetsmarknad är en gymnasial utbildning eller
högre. Som beskrivits i tidigare avsnitt är en hög andel av de med kort utbildning arbetslösa i Stockholms län. Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda med förgymnasial utbildning är märkbart lägre än för övriga grupper. Förutom lägre utbildningsnivå har utrikes födda ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden beroende på bland
annat språkkunskaper, avsaknad av nätverk och kontakter.
Tillsammans med kommunerna har Arbetsförmedlingen en stor utmaning att öka
övergången till reguljära studier bland de arbetssökande. Utbildning är dock inte hela
lösningen då alla med kort utbildning inte kommer ha förutsättningar att börja studera. Det finns därmed ett behov av att det skapas fler jobb med lägre utbildningskrav
och att trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden sänks. För arbetslösa som inte
har förutsättningar att genomgå en längre utbildning är subventionerade anställningar
en viktig väg för att komma in på arbetsmarknaden. Parallellt finns det även behov av
att skapa reguljära jobb med sänkta utbildnings- och erfarenhetskrav.

Motverka långa tider i arbetslöshet
Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i minst 12 månader har minskat i
jämförelse med samma månad föregående år. I slutet av oktober uppgick antalet långtidsarbetslösa till cirka 26 800 personer, vilket motsvarar 39 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. En förklaring är att arbetsmarknaden i länet varit stark under en
längre tid. Samtidigt har inflödet av långtidsarbetslösa minskat. Detta beror i stor utsträckning på att inflödet av personer till etableringsprogrammet minskat.
Även om antalet långtidsarbetslösa minskat kvarstår fortfarande utmaningar att motverka att fler inskrivna arbetslösa ska hamna i långa tider av arbetslöshet. För att hålla
tillbaka långtidsarbetslösheten krävs en kombination av olika insatser. Det handlar
dels om utbildning, dels om olika former av subventionerade anställningar. Att förhindra långa tider i arbetslöshet blir därför fortsatt en stor utmaning för Arbetsförmedlingen.

42

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018
Stockholms län

10

Bilagor

10.1 Bilaga 1 Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central
nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och
påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i
Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen30 hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med
2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än

30

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek 31 och region. Samma urval används normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till
SCB:s Samu-system.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 1 627 arbetsställen inom det privata näringslivet i Stockholms län och svarsfrekvensen blev 72,2
procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste undersökningen ingick 235 offentliga arbetsgivare i urvalet i Stockholms län och svarsfrekvensen uppgick till 88,1 procent.

31

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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10.2 Bilaga 2 Definitioner
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt
visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett
mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras
Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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10.3 Bilaga 3 Arbetslösheten sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive
grupp, genomsnitt av kvartal 2 2018 och kvartal 3 2018, Stockholms län
Utbildning
Kommun

Totalt Kvinno
16-64 år
r

Män

Unga
Äldre
Inrikes
18-24 år 55-64 år födda

Utrikes Högst
EfterförGymfödda
gymnasia
gymnasia nasial
l
l

Upplands Väsby

6,4

6,9

6,0

6,6

6,2

3,2

12,8

15,7

4,6

5,9

Vallentuna

2,7

2,6

2,8

4,3

2,9

1,7

8,1

8,1

2,0

2,3

Österåker

3,4

3,2

3,6

4,4

3,8

2,1

9,5

9,7

2,7

2,9

Värmdö

3,8

3,8

3,8

4,3

4,3

2,5

12,3

10,9

3,0

3,0

Järfälla

7,3

7,6

7,0

8,5

6,6

3,3

14,7

19,1

6,1

5,5

Ekerö

2,8

2,8

2,8

4,2

2,7

1,8

9,1

8,4

2,3

2,1

Huddinge

6,6

6,8

6,4

7,4

7,3

3,2

13,0

17,4

5,2

5,1

Botkyrka

10,6

11,7

9,6

8,6

13,2

4,6

16,5

21,6

8,3

8,2

Salem

4,9

5,2

4,6

7,1

5,6

3,0

11,0

13,0

4,2

3,4

Haninge

6,9

7,2

6,6

7,9

7,1

4,0

13,6

14,9

5,5

5,7

Tyresö

4,3

4,0

4,6

6,8

4,4

2,7

11,5

13,3

3,3

3,3

Upplands-Bro

6,0

6,6

5,5

8,0

5,7

3,3

12,3

13,7

4,5

5,5

Nykvarn

3,7

4,0

3,4

7,3

5,1

2,7

11,0

10,0

2,8

2,8

Täby

3,2

2,9

3,5

4,1

3,4

1,8

9,1

13,6

2,6

2,6

Danderyd

3,0

2,9

3,2

3,5

2,7

1,7

9,8

17,0

3,3

2,2

Sollentuna

5,3

5,3

5,3

5,3

5,7

2,3

12,7

18,3

4,3

4,1

Stockholm

5,9

5,8

6,0

5,9

6,9

3,0

13,6

19,9

5,7

4,1

Södertälje

11,7

13,7

10,0

8,4

16,6

4,6

20,4

25,3

8,3

9,2

Nacka

4,7

4,7

4,7

5,0

5,5

2,6

12,2

15,5

4,3

3,6

Sundbyberg

5,7

5,6

5,7

5,1

6,5

2,6

11,9

15,8

4,9

4,3

Solna

4,2

4,0

4,4

5,1

5,5

2,3

8,4

14,6

3,9

3,4

Lidingö

3,6

3,5

3,7

3,7

4,2

2,1

10,2

12,4

3,1

3,1

Vaxholm

3,3

2,6

3,9

6,4

3,0

1,9

13,1

11,4

2,4

2,8

Norrtälje

4,5

4,7

4,2

5,4

3,8

2,8

16,2

10,3

3,2

4,4

Sigtuna

6,7

7,3

6,3

5,8

6,6

2,7

13,8

16,2

4,5

6,1

Nynäshamn

5,9

6,0

5,8

9,1

5,5

3,9

14,7

13,5

4,7

4,4

Länet

5,9

6,0

5,8

6,2

6,7

2,9

13,6

17,8

5,1

4,2

Riket

6,9

6,8

7,0

8,7

6,0

3,6

20,2

21,5

5,4

4,7
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10.4 Bilaga 4 Befolkningsprognos, Fördjupningsruta
Förändring befolkningen 16-64 år antal och procent 2018-2025
Kommun

Förändring
antal 16-64 år

%

Inrikes födda

%

Utrikes födda

%

Upplands Väsby

2 990

10,5

612

3,4

2 379

23,0

Vallentuna

1 672

8,1

888

5,3

784

21,2

Österåker

2 838

10,6

1 312

6,1

1 525

27,7

Värmdö

2 531

9,4

1 720

7,6

811

19,6

Järfälla

5 880

12,1

1 317

4,4

4 563

24,7

Ekerö

1 403

8,5

751

5,4

652

25,4

Huddinge

7 868

10,9

2 416

5,4

5 451

20,2

Botkyrka

6 738

11,2

1 088

3,8

5 650

17,7

846

8,5

207

2,8

640

24,8

Haninge

6 650

11,7

2 311

6,1

4 339

22,6

Tyresö

2 727

9,2

1 616

6,8

1 111

19,0

Upplands-Bro

2 079

11,9

809

6,9

1 270

22,1

803

12,3

648

11,5

154

17,0

3 993

9,5

1 986

6,0

2 008

22,0

871

4,5

438

2,9

433

10,9

Sollentuna

4 455

9,8

1 216

3,9

3 239

22,5

Stockholm

55 563

8,6

25 294

5,6

30 269

15,5

Södertälje

6 276

10,0

-450

-1,4

6 725

22,1

Nacka

6 884

11,0

3 930

8,3

2 953

19,2

Sundbyberg

4 847

13,8

1 900

8,6

2 947

22,7

Solna

5 740

10,3

2 230

6,3

3 510

17,5

Lidingö

2 136

7,7

982

4,5

1 155

18,7

Vaxholm

475

6,8

293

4,9

182

18,4

Norrtälje

1 492

4,2

566

1,9

926

17,5

Sigtuna

3 526

11,5

132

0,7

3 394

26,5

Salem

Nykvarn
Täby
Danderyd

Nynäshamn
Länet

945

5,6

24

0,2

921

24,3

142 227

9,4

54 235

5,2

87 992

18,8

Riket

325 000

5,2

15 900

0,3

309 000

20,7
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholms län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna på ett och fem års sikt för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i juni 2019.
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