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Sammanfattning
Konjunkturläget
Den svenska ekonomin har under senare år visat godare resultat än många andra ekonomier
runt om i världen. Detta gäller inte minst för den lokala ekonomin i Stockholms län som haft en
god tillväxt sedan 2010 och framåt. Basen i näringsstrukturen har under senare år breddats,
samtidigt som både inhemsk och utländsk efterfrågan ökat. Detta har gjort Stockholms län till
en vinnare ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett starkt 2015 har följts av ett 2016 med fortsatt goda
ekonomiska förutsättningar. Därefter ser Arbetsförmedlingen en mer dämpad tillväxt i ekonomin under 2017.
Denna avmattning för 2017 är även något som vi kan avläsa i den intervjuundersökning som
Arbetsförmedlingen genomfört under hösten 2016. Arbetsgivarna är fortsatt positiva vad gäller
efterfrågan på deras varor och tjänster, dock kan man se att det är ett skift nedåt i andelen arbetsgivare som räknar med att utöka sin verksamhet under 2017. Vad gäller de offentliga arbetsgivarna är efterfrågeläget på deras tjänster, till följd av befolkningsstrukturen i länet, fortsatt
högt.

Prognos över sysselsatta och arbetslösa
Arbetsförmedlingens prognos för hösten 2016 är att antalet förvärvsarbetande i åldern 16-64 år
kommer att öka med 25 000 personer under detta år, en tillväxttakt motsvarande 2,2 procent.
Detta är en revidering nedåt med 4 000 personer jämfört med den prognos som presenterades
i våras. Under 2017 väntas tillväxttakten minska mer än vad som tidigare beräknats. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta ökar med 18 000, en tillväxttakt motsvarande
1,5 procent. De näringsgrenar som väntas få den högsta sysselsättningstillväxten under prognosperioden är byggverksamhet, hotell och restaurang, samt offentliga tjänster (i både privat och
offentlig regi). Trots en relativt kraftig revidering i antalet sysselsatta under prognosperioden,
från 57 000 till 43 000 är Stockholms län fortsatt hela landets sysselsättningsmotor.
Samtidigt väntas antalet inskrivna arbetslösa minska med 2 000 personer i slutet av 2016, jämfört med samma period 2015. Antalet inskrivna arbetslösa kommer att uppgå till 68 100 personer och arbetslösheten landar på 5,8 procent fjärde kvartalet 2016. Under 2017 väntas antalet
arbetslösa öka med 3 800 så att antalet inskrivna arbetslösa vid fjärde kvartalet nästa år uppgår
till 71 900 personer, motsvarande en arbetslöshetsnivå på 6,0 procent. Detta är en revidering
både vad gäller 2016 och 2017 års siffror jämfört med vårens prognos. Det är en lägre arbetslöshet för 2016 och en relativt kraftig ökning för 2017. Förändringen beror till stor del på den väntade ökningen av antalet inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram, till följd av den
stora inströmningen av asylsökande under hösten 2015.

Arbetslöshetens sammansättning
Samtidigt som vi sedan 2013 kunnat se en nedåtgående trend vad gäller arbetslösheten i länet,
kan vi även observera att tudelningen på arbetsmarknaden blir allt mer tydlig. Personer med
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utsatt ställning på arbetsmarknaden blir en allt större del av samtliga inskrivna arbetslösa på
Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Vid slutet av oktober 2016 tillhörde tre fjärdedelar av alla
arbetslösa minst en av de fyra grupperna som tillsammans utgör personer med utsatt ställning
på arbetsmarknaden. Gemensamt för dessa är, trots mycket stora variationer mellan de individer som ingår i gruppen, att de bedöms löpa högre risk att hamna i långa tider av arbetslöshet.
I oktober 2016 hade 38 procent av samtliga 69 100 inskrivna arbetslösa i Stockholms län varit
inskrivna i mer än 12 månader. Det var en minskning med 600 personer jämfört med oktober
2015.

Utmaningar på Stockholms läns arbetsmarknad
Trots en längre tid med god tillväxt och minskad arbetslöshet finns det ett antal utmaningar på
Stockholms arbetsmarknad. Dessa kan beskrivas på följande vis:
•

Matchningsuppdraget – Ett gott och nära samarbete med arbetsgivare är en förutsättning för att kunna ge dem det de efterfrågar i form av arbetskraft. Det krävs även för att
Arbetsförmedlingen ska kunna göra bra matchningar mellan lediga arbeten och arbetssökande. Arbetsförmedlingen i Stockholms län har startat ett Arbetsgivarcenter, med
personal på flera platser i länet, och med uppdrag att enbart fokusera på arbetsgivarnas
behov syftar till att stärka dessa relationer och skapa förutsättningar för att lyckas med
matchningsuppdraget.

•

Bristsituationen – Att på olika sätt, både på lång och kort sikt, bekämpa bristen på kvalificerad arbetskraft är en förutsättning för en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling.
Vissa näringsgrenar, till exempel byggverksamhet, och offentliga tjänster skulle kunna
leverera mer av sina varor och tjänster, men tillväxten bromsas av att de inte kan hitta
arbetskraft med rätt kompetens. Även inom exempelvis IT-branschen är detta ett problem. Arbetsförmedlingen måste tillsammans med arbetsmarknadens parter diskutera
bakgrunden till dagens bristsituation och därifrån gemensamt söka finna potentiella
lösningar.

•

Samverkan och samarbete – Ett nära och tätt samarbete krävs mellan Arbetsförmedlingen och dess samarbetspartners ökar möjligheten att hitta samarbeten kring bostäder, integration och inkludering på arbetsmarknaden. Det kan handla om arbetsgivare, kommuner, Länsstyrelsen, utbildningsanordnare, intresseorganisationer och sociala företag.

•

Etablering – Under prognosperioden kommer många individer att skrivas in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Detta kan nog ses som den största utmaningen av
alla, samtidigt som det är den största potentiella möjligheten. Att så snabbt och effektivt
som möjligt ge dessa individer insatser som påskyndar deras etablering är en utmaning
som Arbetsförmedlingen står inför. För att lyckas med uppdraget är det av stor vikt att
man ser till varje individ och ger rätt insats i rätt tid och att Arbetsförmedlingen utnyttjar de insatser som finns till förfogande.
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Konjunkturläget i Stockholms län
Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi. Därför påverkas vi mycket av vad som händer
i omvärlden, både när det gäller ekonomi men även den politiska utvecklingen. Konjunkturen
i Sverige som helhet påverkar i sin tur länen i olika utsträckning, bland annat beroende på
länens näringsgrensstruktur. I följande avsnitt beskrivs utvecklingen för den globala tillväxten, Sveriges tillväxt samt Stockholms läns tillväxt. Därutöver beskrivs förväntningar och anställningsplaner inför framtiden hos länets privata arbetsgivare enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning hösten 2016.

Utvecklingen i omvärlden
Den globala ekonomin har under 2016 fortsatt växa i en relativt svag takt. Tillväxten bromsade
in något redan under 2015 då många tillväxtekonomier visade på svagare tillväxt. Den amerikanska ekonomin har under de senaste åren varit draglok för den globala ekonomin, men
präglas nu av en inbromsad utveckling på arbetsmarknaden samt osäkerhet gällande hur Federal Reserve kommer att agera framöver med stödköp av obligationer och styrränta. Det finns
dessutom en oro kring hur USA kommer att utvecklas under tillträdande president Donald
Trump, då han uttryckt att han kommer omförhandla frihandelsavtal samt gå mot en mer protektionistisk ekonomisk politik. Det finns dock indikationer på att den amerikanska ekonomin
kommer att växa genom ökade offentliga investeringar, vilket också bör föra med sig ökade privata investeringar. Det är troligt att Federal Reserve höjer styrräntan succesivt mot bakgrund
av utvecklingen i USA. Detta kan även ha en effekt på europeiska och svenska räntor på medelkort sikt.
Kina fortsätter inbromsningen enligt regeringens plan att gå mer och mer mot konsumtionsbaserad tillväxt snarare än produktion. Detta innebär att tjänstesektorn har vuxit under de senaste
åren, medan tillverkningsindustrin har tappat fart och investeringarna har minskat. Euroområdet har däremot en fortsatt låg tillväxt, där man förväntar sig en fortsatt expansiv penningpolitik. EU-områdets BNP har vuxit säsongsrensat med 0,4 procent tredje kvartalet 2016 jämfört
med kvartalet innan, och med 1,8 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. Samtidigt har Sveriges BNP vuxit med 0,5 procent tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan och 2,8 procent
tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2015. Tillväxten i Tyskland har legat något
lägre än genomsnittet för EU-området, och har det tredje kvartalet bromsat in rejält jämfört
med föregående kvartal. Frankrike har däremot ökat sin tillväxt tredje kvartalet 2016 jämfört
med kvartalet innan där man hade en negativ årlig tillväxttakt. Detsamma gäller Italien och
Danmark. Finland och Norge har fortsatt en svag tillväxt.
Den svenska ekonomin växte under 2015 och i början av 2016 i en högre takt än det historiska
genomsnittet. Detta förklaras av en stark privat konsumtion under perioden, samt den stora
offentliga konsumtionen i samband med förra höstens flyktingkris. Tillväxten har i nuläget
bromsats och Sverige har en tillväxttakt nära EU-området på kvartalsbasis. Det är framför allt
exporten som i och med den svagare kronan bidraget till BNP tredje kvartalet 2016 tillsammans
med den privata konsumtionen.
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Dämpad men fortsatt god konjunktur i Stockholm
I höstens intervjuundersökning 1 framgår det att det privata näringslivet i Stockholm förväntar
sig ett normalt konjunkturläge under prognosperioden. Från att hösten 2015 ha haft mycket
starka förväntningar på konjunkturen ser man nu ett läge där efterfrågan på arbetskraft kommer
återgå till mer normala nivåer.

Tittar man närmare på hur arbetsgivarna har svarat framgår det att endast 6,5 procent av dem
tror att efterfrågan kommer minska de kommande sex månaderna, 51,3 procent tror på en oförändrad efterfrågan och 42,3 procent tror på en ökad efterfrågan. För ett år framåt var motsvarande siffror 4,8 procent, 47,2 procent och 48 procent, respektive. Detta betyder att arbetsmarknaden under prognosperioden förväntas fortsätta ha en relativt stark utveckling. Tittar man på
arbetsgivare inom utbildning och vård och omsorg är uppfattningen snarlik. 7,9 procent av arbetsgivarna inom offentliga tjänster tror på minskad efterfrågan de kommande sex månaderna,
48 procent tror på en oförändrad efterfrågan och 44,1 procent tror på en ökande efterfrågan.
Även om vi inte ser en lika stark optimism som under förra året kan konjunkturen fortsatt anses
vara relativt stark.
Konjunkturinstitutets barometerindikator 2 visade även den i november på att konjunkturen
fortsatt är stark. Den har dessutom ökat under de tre senaste månaderna. Alla branscher ökar
sin optimism förutom detaljhandeln. Hushållens syn på konjunkturen har sedan vårens prognos
ändrats och man har nu en mer optimistisk syn på sin ekonomi än på över nio år.
I arbetsförmedlingens intervjuundersökning framgår dessutom att runt 70 procent av arbetsgivarna inte kan öka sin produktion eller försäljning med mer än högst 10 procent innan man
1
2

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
Konjunkturinstitutet, konjunkturbarometern november 2016.
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måste rekrytera mer personal. Detta betyder att kapacitetsutnyttjandet ligger på den högsta nivån sedan 2007.
Tittar man på antalet varsel i Stockholms län är det totalt 2 000 färre i slutet av oktober 2016
jämfört med samma period förra året. Detta är också en indikation på att konjunkturen fortsatt
är god i länet. Till kapacitetsutnyttjandet och varseltalen hör också bristsituationen. Bristen på
arbetskraft i privat sektor har minskat från vårens prognos, men är något högre än bristen förra
hösten, vilket tyder på att bristsituationen förvärrats. Andelen privata arbetsgivare som upplevt
brist i sina rekryteringar uppgår till 29 procent vilket ligger över genomsnittet för perioden 2007
fram till nu och börjar närma sig samma nivåer som innan finanskrisen. Vidare uppgav rekordhöga 66 procent av de offentliga arbetsgivarna att de upplevt brist vid sina rekryteringar de senaste sex månaderna.

Efterfrågan på arbetskraft är god
I Stockholms län har efterfrågan på arbetskraft varit god under en längre tid. Antalet sysselsatta
har ökat med i genomsnitt 22 000 personer per år de senaste fem åren. Även framöver verkar
efterfrågan kvarstå och de arbetsgivare som deltagit i höstens intervjuundersökning meddelar
att de kommer fortsätta anställa, framför allt under 2016, men till viss del även under 2017.
Dock kan man utläsa en fortsatt minskning av nettotalet bland arbetsgivare som planerar utöka
sin personalstyrka på ett års sikt. Denna minskning inleddes efter förra hösten toppnotering
med ett nettotal på nära 45 procent. Höstens nettotal stannar på 38 procent. Många är näringsgrenarna där nettotalen fortsatt är mycket höga, till exempel information och kommunikation
(76 procent), finansiell verksamhet och företagstjänster (52 procent), privat utbildning, vård
och omsorg (51 procent). För offentligt drivna verksamheter är nettotalet 44 procent. Det är i
sig intressant att se nettotalet fortsätta minska, men framför allt är det intressant att observera
trendbrottet som visar att arbetsgivare i övriga riket är mer optimistiska, vad gäller planer på
att utöka personalen än vad Stockholms läns arbetsgivare är. Detta kan ses som en indikation
på att konjunkturen håller på att vända. Det är inte ovanligt att Stockholm ligger något före i
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konjunkturcyklerna än resten av landet. Det vill säga att uppgångar, likväl som nedgångar i konjunkturen syns först i Stockholm.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Näringslivets syn på efterfrågeutvecklingen utgör grunden för den kommande efterfrågan på
arbetskraft, även om andra faktorer också spelar in. Även konjunkturen i ekonomin har en
effekt på efterfrågan på arbetskraft under prognosperioden. Andra faktorer som påverkar
efterfrågan på arbetskraft är företagens nuvarande kapacitetsutnyttjande, teknologisk utveckling med strukturell påverkan på arbetsmarknaden men även eventuella brister i utbudet
av arbetskraft som minskar möjligheterna för arbetsgivare att växa.

Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Länets arbetsmarknad har under 2015 och 2016 varit mycket stark. Bakom detta finns den goda
konjunkturen samt att de stora befolkningsökningarna drivit på sysselsättningen. Näringsgrensstrukturen i länet har lett till att många i arbetskraften fått jobb, då jobben funnits i stora
delar av den privata- och offentliga tjänstenäringen.
Sysselsättningen i Stockholms län har i genomsnitt mellan 2007 och 2014 årligen ökat med 1,6
procent. Den bransch som har växt mest under dessa år är hotell- och restaurangverksamhet,
som ökat antalet sysselsatta med 4,4 procent i genomsnitt varje år. Byggverksamheten har också
haft en stark sysselsättningsutveckling under perioden med en genomsnittlig ökningstakt på 2,7
procent per år. Den privata tjänstesektorn, vilken utgör en stor andel av länets arbetstillfällen,
ökade under samma period med 1,9 procent i genomsnitt. Motsvarande siffra för offentlig sektor
är 1,7 procent. 3
Med hänsyn tagen till konjunkturläget i Stockholms län samt till Arbetsförmedlingens intervjuundersökning bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen kommer att fortsätta öka under 2016 och 2017, även om ökningstakten avtar något under 2017. Utvecklingen för 2016 och
2017 förväntas bli som starkast inom byggverksamhet, privata tjänster och offentliga tjänster.
Samtidigt kommer utvecklingen vara som svagast för industrin samt jord- och skogsbruket. Antalet sysselsatta förväntas öka med 2,2 procent 2016, samt med 1,5 procent för 2017. Dessa bedömningar ligger alltså något lägre än de som sattes under våren för båda åren. Denna utveckling motsvarar 25 000 nya jobb 2016 samt 18 000 nya jobb 2017, vilket blir en total sysselsättningstillväxt på 43 000 fram till slutet av 2017.
Nedbrutet på branscher kommer den starkaste sysselsättningsutvecklingen inom privata tjänster hittas inom hotell och restaurang och personliga och kulturella tjänster, information och
kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Inom offentliga tjänster förväntas utvecklingen vara stark såväl inom offentlig förvaltning som inom utbildning och vård
och omsorg.
Nedanstående diagram illustrerar sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden.

3

SCB, RAMS, dagbefolkning, 16-64 år
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Arbetslösheten tilltar under 2017
På grund av Stockholms läns stora befolkningsökning har även antalet personer i arbetskraften
ökat starkt. Detta innebär att det finns potential både för sysselsättningstillväxt men även risk
för att antalet arbetslösa kan stiga. Detta beror i slutändan på hur snabbt de som bosätter sig i
Stockholms län kan ta steget in på arbetsmarknaden. Hur stor den relativa arbetslösheten till
slut blir beror på vilken av dessa två faktorer som har den starkaste utvecklingen. 4
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att antalet inskrivna arbetslösa väntas minska med 2 000
personer i Stockholms län fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015. Det
motsvarar 68 900 inskrivna arbetslösa i slutet av innevarande år. Detta är en revidering från
vårens prognos då man bedömde att antalet inskrivna arbetslösa skulle minska med 500 personer. Vidare bedömer Arbetsförmedlingen att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka med
3 800 personer fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016. Detta motsvarar
72 700 inskrivna arbetslösa. Bakgrunden till detta är det stora antal personer som förväntas
delta i etableringsprogrammet. Många av de flyktingar som kom i slutet av 2015 börjar få sina
uppehållstillstånd och ska bosätta sig och integreras på arbetsmarknaden. Det finns samtidigt
indikationer på att konjunkturläget kommer att dämpas något vilket också har en effekt på antalet inskrivna arbetslösa. Det råder dock en viss osäkerhet i hur många av de nyanlända som
bosätter sig i Stockholm. Regeringens intentioner om att alla kommuner ska ta emot anvisade

Arbetslöshet avser antalet inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft 16-64 år. Inskrivna arbetslösa definieras som summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd
(16-64 år). Registerbaserad arbetskraft definieras som summan av inskrivna arbetslösa under mätmånaden
och förvärvsarbetande nattbefolkning (16-64 år) enligt RAMS 2014.

4
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nyanlända har redan mött motstånd av ett antal kommuner i länet. Samtidigt har det historiskt
sett funnits en stor självbosättning i länet.

Även om den säsongsrensade arbetslösheten sedan 2014 legat på en relativt stabil nivå har nivån
konstant sjunkit och ligger nu på den lägsta nivån sedan slutet på 2009. Arbetsförmedlingen
bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka och kommer i slutet av 2016 uppgå till
5,8 procent, nedpressad av den starka konjunkturen. Arbetsförmedlingen bedömer dock att arbetslösheten under 2017 kommer att öka, både beroende på en viss konjunkturavmattning men
även på den stora förväntade befolkningsökningen i arbetsför ålder som många gånger har en
längre väg in på arbetsmarknaden. Den relativa arbetslösheten bedöms uppgå till 6,0 procent i
slutet av 2017.

Stockholm alltjämt rikets sysselsättningsmotor
Sysselsättningen för hela riket bedöms öka med 68 000 personer under 2016 för att sedan öka
med ytterligare 49 000 personer under 2017. Under hela prognosperioden förväntas alla län
bidra till sysselsättningsökningen men ökningstakten skiljer sig mycket mellan länen. De län
som har en mer mångsidig näringsgrensstruktur, med flera starka branscher, och med större
andel jobb inom privat tjänstesektor kommer ha en starkare sysselsättningstillväxt än län med
tydligare industriprägel.
Stockholms län bedöms ha starkast sysselsättningsutveckling både för 2016 och för 2017. Sysselsättning förväntas öka med 2,2 procent år 2016 för att sedan öka med ytterligare 1,5 procent till
slutet av 2017. Sysselsättningstillväxten i Stockholms län utgör således 37 procent av jobbtillväxten i riket för hela prognosperioden. Västra Götalands län, Skåne län, Uppsala län och Ös-
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tergötlands län förväntas också ha en stark jobbtillväxt under prognosperioden, medan Norrbottens län, Gävleborgs län, Jämtlands län och Västernorrlands län förväntas ha lägst sysselsättningstillväxt. Det nedanstående diagrammet visar den förväntade sysselsättningsutvecklingen för alla län i riket till vänster, samt den förväntade relativa arbetslöshetsnivån för alla län
i riket, i slutet av 2017. Stockholms län förväntas ha rikets starkaste sysselsättningstillväxt, men
även en låg arbetslöshet, där endast Uppsala län kommer ha en lägre nivå.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2016 och kvartal 4 2017

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2017
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Näringsgrenar
Näringsstrukturen i Stockholms län
Stockholms län kännetecknas av en arbetsmarknad med stor variation i näringsgrensstrukturen. Detta innebär att jobben återfinns inom en rad olika branscher, vilket ger till
följd att sysselsättningsutvecklingen inte är beroende av en enskild del av ekonomin. Det
mest karakteristiska i länets näringsstruktur är den höga andelen jobb inom privat tjänstenäring där branscherna handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster, samt personliga och kulturella
tjänster ingår.
Arbetsmarknaden i Stockholms län sysselsätter totalt 1 122 000 personer. Dessa personer
utgör 25 procent av samtliga sysselsatta i riket. Av dessa har över hälften (55 procent) sin
arbetsplats i Stockholms kommun. I Solna arbetar 6 procent av länets totala arbetskraft,
följt av Södertälje (4 procent) och Huddinge (4 procent). Totalt står branscherna inom den
privata tjänstenäringen för 58 procent av alla jobb i länet, vilket är den högsta andelen jobb
inom privat tjänstenäring bland alla län i riket. Jämförelsevis var Skånes och Västra Götalands läns andelar 45 respektive 43 procent. Näst störst i länet är den offentliga tjänstenäringen med 28 procent, därefter kommer industrin och byggverksamheten som omfattar 7
respektive 6 procent av alla jobb. Andelen industrijobb i Stockholms län är den lägsta av
alla län i riket, vilket även gäller för andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Denna
näringsgren står för endast 0,3 procent av alla arbetstillfällen i länet. 5 På nästa sida visas
fördelningen av näringsgrenarna i diagram.
I följande avsnitt redovisas bedömningar för branschernas efterfråge-, och sysselsättningsutveckling avseende prognosåren 2016-2017. Analyserna bygger på svar från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med länets privata och offentliga arbetsgivare som genomfördes under hösten 2016.

5
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Jord- och skogsbruk
Näringsgrenen jord- och skogsbruk omfattar 0,3 procent av samtliga förvärvsarbetande i
Stockholms län. Det motsvarar 2 900 personer år 2014. Andelen sysselsatta inom näringsgrenen är låg jämfört med rikets 1,5 procent. Antalet förvärvsarbetande har haft en svagt
positiv utveckling med en årlig genomsnittlig ökningstakt på 0,3 procent mellan åren 20072014. Jobbtillväxten kan därmed beskrivas som i stort sett oförändrad under dessa år. Under sommarsäsongen pågår skördar, skogsplantering och avverkning, vilket ger en högre
aktivitet och en tillfällig brist på arbetskraft kan uppstå på flera håll. 6
Enligt Skogsstyrelsen utövas skogsbruket i Stockholms län till 49 procent av entreprenörer,
42 procent av småskaliga skogsbruk och resterande andel (9 procent) av storskaliga skogsbruk. I länet är växtodlingen den största näringen, medan djurbesättningarna är krympande och mjölkbönderna mycket få. Utmärkande för länet är dock hästnäringens storlek
som omkring 10 procent av lantbrukarna får sin huvudsakliga intäkter från. 7
Lantbruksbarometern 2016 visar att lönsamheten ökar i fyra av sju regioner sedan våren
2015. Detta gäller dock inte Mälardalen som har ett lägre lönsamhetsindex jämfört med
föregående år. Vidare återfinns lägst framtidstro i Mälardalsregionen, där enbart 8 procent
av lantbrukarna tror att förutsättningarna kommer att bli bättre. För att förbättra lönsamheten har majoriteten av lantbrukarna i regionen svarat att de vill effektivisera produktionen. Andelen företag som planerar att anställa under det kommande året uppgår till 10
procent. 8

SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Statistiska Meddelanden JO11 SM 1501. Skogsstyrelsen, Fastighets- och ägarregistret 2010. LRF,
Lantbruksbarometern 2011.
8 Lantbruksbarometern 2016, LRF Konsult.
6
7

15

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Stockholms län

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i våras var en majoritet av arbetsgivarna inom
näringsgrenen optimistiska till hur efterfrågeläget på deras varor och tjänster skulle se ut
sex månader framåt i tiden. Vid höstens undersökning ser man en kraftig tillbakagång. Nu
har en dryg tredjedel av arbetsgivarna en positiv syn på det kortsiktiga efterfrågeläget. De
arbetsgivare som svarat i undersökningen är, trots det förväntade minskade efterfrågeläget
är arbetsgivarna relativt positiva och menar att ett relativt högt kapacitetsutnyttjande kommer leda till nyanställningar under det kommande året. Mer än var fjärde arbetsgivare (28
procent) har dessutom upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering det senaste året. En andel som steg kraftigt till förra prognostillfället och nu alltså kvarstår. Exempel på yrken som
varit svårrekryterade är specialister och rådgivare inom lantbruk, ingenjörer och tekniker
inom maskinteknik, samt förare av jordbruks- och skogsmaskiner.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att antalet förvärvsarbetande kommer att öka
svagt under 2016 och 2017. Eftersom näringsgrenen endast står för 0,3 procent av sysselsättningen i länet blir dock effekten på det totala antalet jobb mycket liten.

Industri
Näringsgrenen industri består av tillverkningsindustri, energi- och vattenförsörjning samt
avfallshantering och återvinning. Industrin i Stockholms län har sin tyngdpunkt på läkemedels- och lastbilsproduktion samt telekom och omfattar 78 000 personer, vilket motsvarar 7 procent av samtliga förvärvsarbetande i länet. Stockholms län skiljer sig kraftigt
mot övriga landet vad gäller andelen förvärvsarbetande inom industrin. Riksgenomsnittet
ligger nästan dubbelt så högt på strax under 14 procent. 9 Detta kan ses som en av förklaringarna till att Stockholms län haft den mest positiva utvecklingen i riket av antal förvärvsarbetande under de senaste tio åren. Industrin är till stor del exportberoende, vilket leder
till att länets arbetsmarknad inte är lika känslig för förändringar i omvärlden som andra
mer industritunga delar av landet. Inte heller utsätts Stockholms arbetsmarknad av lika
stor konkurrens från andra länder som kan konkurrera med exempelvis lägre löner.
I Stockholms län finns det bara två kommuner med tydlig industriprägel, sett till andel
jobb. Dessa två kommuner är Södertälje och Järfälla kommun. Framför allt står Södertälje
kommun ut då 33 procent av samtliga förvärvsarbetande i kommunen arbetar inom industrin. Kommunen utgör hemvist för länets två största arbetsgivare inom industri, Scania
och AstraZeneca.

9

SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning16-64 år, 2014.

16

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Stockholms län

Mellan åren 2007-2014 har antalet förvärvsarbetande inom industrin i Stockholms län
sjunkit med i genomsnitt 1,7 procent årligen. Genomsnittet dras kraftigt ned av 2008 och
2009 års minskning, då antalet förvärvsarbetande sjönk med hela 3,6 respektive 4,7 procent. Näringsgrenen är ständigt utsatt för konkurrens då många av dess varor och tjänster
säljs på en global marknad. Dessutom kan en av förklaringarna till den minskade andelen
förvärvsarbetande vara att rekryteringar allt oftare och i större omfattning sker via bemanningsföretag vars förvärvsarbetande inte statistikförs inom industri, utan istället inom finansiell verksamhet och företagstjänster som rymmer bemanningsanställda. Efter en
längre period med fallande sysselsättning har dock minskningen inom industrin börjat
plana ut. 2014 minskade antalet sysselsatta med 800 personer. Detta motsvarar en minskning på 1,0 procent.
I höstens intervjuundersökning framkommer att framtidstron för de närmsta sex månaderna bland Stockholms industriarbetsgivare ökat från en nivå som låg nära det historiska
genomsnittet. Ökningen ligger i linje med vad arbetsgivarna uppgav vid förra intervjuundersökningen våren 2016. Då uppgav arbetsgivarna att de hade högre förväntningar på efterfrågeläget under senare delen av 2016 och fortsatt in i 2017.
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Vad gäller kapacitetsutnyttjande svarade tre av fyra arbetsgivare vid förra intervjuundersökningen att de kunde öka sin produktion med högst 10 procent innan de skulle bli
tvungna att nyanställa. Vid höstens undersökning hade denna andel sjunkit till två tredjedelar av arbetsgivarna. Ändå visade det sig att planerna för att utöka antalet anställda var
större vid höstens undersökning än tidigare. Fler arbetsgivare hade upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar än tidigare, 39 procent uppgav brist. Det finns även en betydande,
dold brist. 15 procent av arbetsgivarna uppgav att de inte ens försökt rekrytera till följd av
bristsituationen inom vissa yrken. Exempel på yrken som har beskrivits som särskilt svårrekryterade är civilingenjörer, ingenjörer och tekniker, samt smeder, svetsare och underhållsmekaniker.
Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet förvärvsarbetande kommer öka under 2016
och ligga i stort sett still under 2017. Detta är en svag nedskrivning i jämförelse med vårens
prognos, dock är skillnaderna mycket små. Fortsatt bedöms industrin vara en av de näringsgrenar som kommer att ha den svagaste utvecklingen av antalet förvärvsarbetande i
Stockholms län under prognosperioden.
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Byggverksamhet
Byggverksamheten består av nybyggnation och ombyggnad av bostäder, lokaler och anläggningar. Branschen omfattar 70 900 personer eller 6 procent av samtliga förvärvsarbetande i Stockholms län. I diagrammet nedan visas andelen förvärvsarbetande inom branschen för länets samtliga kommuner. Där blir det tydligt att Nykvarns kommun har den
högsta andelen förvärvsarbetande inom byggverksamhet, samtidigt som kommunerna Sigtuna, Lidingö, Danderyd och Stockholm ligger under genomsnittet för länet. Jämför man
näringsgrenens andel av det totala antalet jobb i länet med rikets, framgår att Stockholms
arbetsmarknad har en något lägre andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet. 6 jämfört med 7 procent. 10

Under senare år har antalet förvärvsarbetande ökat starkt inom byggverksamheten i Stockholms län. Perioden 2007-2014 låg ökningen på i genomsnitt 2,7 procent årligen. Detta
innebär att byggverksamheten hade den högsta jobbtillväxten av samtliga näringsgrenar.
2014 ökade antalet sysselsatta med 1 800 personer i länet, vilket motsvarar en utveckling
på 2,5 procent. 11

Ökad framtidstro, men finns arbetskraften?
I höstens intervjuundersökning är det åter igen ett positivt stämningsläge bland byggarbetsgivarna, efter vårens relativt kraftiga minskning. I diagrammet nedan visas förväntningsläget bland arbetsgivarna i länet. Där verkar det kraftiga och lite svårförklarliga fallet
mellan hösten 2015 och våren 2016 till viss del ha återhämtat sig. Ett större antal arbetsgi-

10
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SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2014
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vare inom näringsgrenen tror på ett oförändrat efterfrågeläge. Med tanke på att efterfrågeläget varit högt uppskruvat under en längre tid är det rimligt att tro att förväntningarna om
en fortsatt tillväxt är något lägre än tidigare.

Kapacitetsutnyttjandet inom byggverksamheten har återigen ökat efter en mindre dipp vid
förra intervjuundersökningen. Över hälften av arbetsgivarna uppger nu att de inte kan öka
produktionen utan att först rekrytera personal. Nio av tio arbetsgivare uppger att de kan
öka produktionen med maximalt 10 procent innan rekrytering måste ske. Majoriteten av
arbetsgivarna uppger att deras anställningsplaner ligger kvar på oförändrad eller ökande
nivå, både på ett och två års sikt.
Drygt en tredjedel av arbetsgivarna har uppgivit att de upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar det senaste halvåret innan intervjuundersökningen. Detta är en kraftig minskning från vårens undersökning då hela 50 procent av arbetsgivarna uppgav att de upplevt
brist. Även den dolda bristen har minskat något sedan förra intervjuundersökningen. Var
femte arbetsgivare har uppgett att man inte ens försökt rekrytera på grund av arbetskraftsbristen. Tidigare låg denna siffra på 25 procent. Slutsatsen som Arbetsförmedlingen drar
efter analys av svaren som arbetsgivarna inom byggverksamhet gett är att det fortfarande
råder en stark byggkonjunktur och att det är bristen på arbetskraft som sätter gränsen på
hur mycket näringsgrenen kan växa. De yrken som arbetsgivarna uppger att det råder störst
brist inom är snickare, anläggningsmaskinförare, plåtslagare och VVS-montörer. Dock ser
det, i stort sett, likadant ut för samtliga yrken inom näringsgrenen. Allra allvarligast kan
bristen inom ingenjörsyrken kopplade till byggverksamhet anses vara. Denna brist kan leda
till flaskhalsar både vad gäller ökning av nybyggnation och ombyggnad, vilket i sin tur kan
leda till sämre sysselsättningsutveckling.
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Inom bygg- och anläggning är en annan del av bristproblematiken det sviktande intresset
att utbilda sig inom dessa yrkesområden. I en rapport från Kommunförbundet Stockholms
Län (KSL) om gymnasiebehovet i Storstockholm framkommer att sökandetrycket för gymnasieskolornas program inom bygg- och anläggning har halverats under den senaste
femårsperioden. 12
I Stockholms län bor 2,2 miljoner människor och det finns nära 1 miljon bostäder. Bostadsbyggandet har under de senaste åren ökat i länet. Med den kraftiga befolkningsökningen
på 30 000-40 000 invånare varje år i beaktande är det nödvändigt med en fortsatt stark
utveckling av bostadsbyggandet. Länsstyrelsen i Stockholm gör bedömningen att behovet
av bostäder i Stockholms län ligger på minst 16 000 nya bostäder årligen. Utöver nybyggnation tillkommer även ombyggnad av exempelvis kontorslokaler och vindar till bostäder.
En större andel fritidshus behöver också tas i bruk som permanentbostäder för att komma
till rätta med bostadsbristen. Kommunerna i Stockholms län bedömer att det totalt kan
påbörjas byggande av 46 000 bostäder under 2016 och 2017. 13
Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att antalet sysselsatta inom byggverksamhet kommer att öka starkt under både 2016 och 2017. Troligtvis kommer näringsgrenen ha den starkaste sysselsättningstillväxten av samtliga näringsgrenar. Detta förutsätter
dock att arbetsgivarna får tag på kvalificerad arbetskraft. Prognosen om en stark ökning av
sysselsättningen för 2016 och 2017 ligger därmed kvar från vårens prognos.

Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn är ett samlingsnamn för en rad branscher som sinsemellan skiljer sig mycket åt. Näringsgrenen är den enskilt största i Sverige, men i särskilt hög grad i
Stockholms län där den omfattar 648 000 personer eller 58 procent av samtliga förvärvsarbetande. En anledning till branschens storlek är att företag som verkar inom andra sektorer köper in tjänster härifrån. Därtill redovisas företags huvudkontorsverksamhet här,
även om företaget i sin helhet tillhör en annan näringsgren.
Näringsgrenens utveckling av förvärvsarbetande mellan åren 2007 och 2014 har varit god.
I genomsnitt har jobbtillväxten varit 1,9 procent årligen. I kraft av sin storlek och sina ökningstal har privata tjänstesektorn utgjort motorn på Stockholms arbetsmarknad under
perioden. Under 2014 ökade antalet sysselsatta med 11 200 personer, vilket motsvarar en
utveckling på 1,8 procent.
Som framgår av nedanstående diagram så har kommunerna Sigtuna, Stockholm och Sundbyberg högst andel förvärvsarbetande inom privata tjänster. Lägst andel inom näringsgren
finns i Salem, Södertälje och Ekerö. 14

KSL, Gymnasiebehovet – Trender och kunskap om Storstockholmsgymnasieregion, 2016
Länsstyrelsen, Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2016, Rapport 2016:10
14 SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2014
12
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Dämpad men fortsatt positiv framtidstro
Arbetsgivarna inom privata tjänster har i höstens intervjuundersökning angett ett lägre
förväntningsläge vad gäller efterfrågan på sina varor och tjänster än vid de senaste årens
undersökningar. Däremot har övriga rikets arbetsgivare inom näringsgrenen för första
gången sedan våren 2009 ett högre förväntningsläge än arbetsgivarna i Stockholms län. I
sammanhanget är det viktigt att påminna sig om att den förväntade dämpade efterfrågeutvecklingen är från en väldigt hög nivå. Majoriteten av arbetsgivarna har uppgett att de ser
en fortsatt ökad efterfrågan under prognosperioden.
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Näringsgrenens arbetsgivare har i höstens undersökning angett ett kapacitetsutnyttjande
som ligger i linje med de senaste årens. En svag ökning innebär att 65 procent av arbetsgivarna inte kan öka sin produktion/verksamhet mer än 10 procent innan rekrytering måste
ske. Arbetsgivarna har fortsatt optimistiska anställningsplaner och sammantaget tror de på
relativt stora ökningar av antalet anställda, både på ett och två års sikt. Andelen arbetsgivare som har upplevt brist vid rekryteringar ligger kvar på samma nivå som vid undersökningen våren 2016. En fjärdedel av samtliga tillfrågade arbetsgivare uppgav att de upplevt
brist vid rekryteringar de senaste sex månaderna. De delar av näringsgrenen som upplevt
störst brist är transport, samt information och kommunikation.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet förvärvsarbetande inom privata tjänster kommer att öka under både 2016 och 2017, dock är den prognostiserade ökningstakten något lägre än vad som presenterats i tidigare undersökningar. De delar av
privata tjänstenäring som väntas driva utvecklingen är hotell- och restaurangverksamhet,
personliga och kulturella tjänster, finansiell verksamhet och företagstjänster, samt information och kommunikation. Även inom handel och transport förväntas en tillväxt av antalet
sysselsatta, men utvecklingen kommer vara lägre än i tidigare nämnda branscher.
I avsnitten som följer ges en mer utförlig beskrivning av Arbetsförmedlingens bedömning
av utvecklingen för respektive bransch inom den privata tjänstesektorn.
Handel
Handeln är med sina 152 700 förvärvsarbetande, den näst största delbranschen inom den
privata tjänstesektorn i Stockholms län. Antalet arbetstillfällen motsvarar 14 procent av
länets samtliga jobb. Branschen består av detalj-, parti-, och provisionshandel, samt handel
och reparationer av motorfordon. Den genomsnittliga årliga jobbtillväxten mellan 2007
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och 2014 har legat på 1,1 procent, vilket är lägre än utvecklingen för hela den privata tjänstenäringen och den genomsnittliga jobbökningstakten, sett över samtliga näringsgrenar, i
länet för perioden som låg på 1,5 procent. 15
I höstens intervjuundersökning framkommer det att arbetsgivare inom handeln är betydligt mindre positiva kring framtida efterfrågan, än vad som varit fallet vid de senaste årens
undersökningar. Likväl tror en dryg tredjedel av arbetsgivarna på en ökad efterfrågan
närmaste halvåret och tittar man ett år fram i tiden ökar denna andel till drygt 40 procent.
Andelen arbetsgivare som tror på en minskad efterfrågan är fortsatt låg. Denna andel ligger
på 7 procent, både på sex och tolv månaders sikt.
Kapacitetsutnyttjandet i branschen ligger kvar på vårens siffror. Knappt 60 procent av arbetsgivarna kan öka sin varu- och tjänsteproduktion med maximalt 10 procent utan att behöva nyanställa. Bristtalen har återigen sjunkit. I höstens undersökning uppger knappt 11
procent av arbetsgivarna att de upplevt brist vid rekryteringar.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning blir att antalet förvärvsarbetande inom handeln
kommer att öka under både 2016 och 2017, dock i en något svagare takt än vad som beskrevs i prognosen från våren 2016.
Transport
Transport består av land-, sjö- och lufttransport, magasinering och stödtjänster till transport, samt post- och kurirverksamhet. Sammantaget sysselsätter branschen 58 600 personer i Stockholms län, vilket motsvarar 5 procent av samtliga sysselsatta i länet. Mellan åren
2007 och 2014 har den genomsnittliga årliga sysselsättningstillväxten endast varit 0,3 procent, vilket avspeglar hur konjunkturkänslig branschen är. Transportbranschen är beroende av utvecklingen i andra delbranscher, till exempel byggbranschen, men även industrin
och handeln. Vid slutet av 2014 ökade dock antalet sysselsatta inom transport med 1,4 procent, vilket tyder på att branschen följt med i det förbättrade konjunkturläget på arbetsmarknaden i övrigt. 16
Höstens intervjuundersökning visar att transportarbetsgivarna är mer positivt inställda till
framtiden än vad de var vid vårens undersökning. Sex av tio arbetsgivare tror på ökad efterfrågan både på sex och tolv månaders sikt. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en hög
nivå och många arbetsgivare måste nyanställa för att eventuellt kunna utöka sin verksamhet. Den uppgivna bristen att hitta kvalificerad personal vid rekryteringar har ökat markant. Från vårens 37 procent uppger mer än hälften av arbetsgivarna vid höstens undersökning att man upplevt brist. 20 procent av arbetsgivarna har helt avstått från att rekrytera då de anser att det inte går att få tag på den kompetens som de efterfrågar. Exempel
på yrken som upplevts som särskilt svårt att rekrytera till är lastbils-, och bussförare.
Bedömningen från i våras om att antalet sysselsatta kommer att öka inom transport ligger
kvar, dock bedömer Arbetsförmedlingen att ökningstakten kommer att vara något lägre.
Detta gäller för både 2016 och 2017.
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Hotell och restaurang, samt personliga och kulturella tjänster
Branscherna hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster sysselsätter tillsammans 108 400 personer. Detta motsvarar, i det närmaste, 10 procent av alla
som arbetar i Stockholms län. Av de två är det personliga och kulturella tjänster som är
störst med 58 300 förvärvsarbetande. Hotell- och restaurangverksamheten är den minsta
av alla branscher inom privat tjänstesektor i länet med sina 50 100 förvärvsarbetande.
Samtidigt är det den enskilda bransch som har haft bäst jobbtillväxt av alla under perioden
2007 till 2014 med ett årligt genomsnitt på 4,4 procent. Jobbtillväxten för personliga och
kulturella tjänster var under samma period 2,1 procent. 17
I höstens intervjuundersökning har arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågeutvecklingen inom de båda branscherna gått åt motsatta håll i jämförelse med undersökningen i
våras. För personliga och kulturella tjänster sjunker förväntningarna både på sex och tolv
månaders sikt. Däremot ser hotell-och restaurangverksamheten mer positivt på efterfrågan, både på kort och lång sikt. Båda delbranscherna meddelar ett högt kapacitetsutnyttjande. 63 procent av arbetsgivarna kan endast öka sin produktion marginellt innan det
krävs nyrekryteringar. Detta är en ökning från 58 procent vid vårens intervjuundersökning.
Bristen på arbetskraft ligger kvar på liknande nivå som tidigare undersökningar. Ungefär
20 procent av arbetsgivarna uppger att de har svårt att hitta viss typ av personal när de
rekryterar. Exempel på yrken som arbetsgivarna beskrivit varit svåra att rekrytera till är
kockar, kallskänkor, servitörer och hotellreceptionister.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning för hotell- och restaurangverksamhet, samt personliga och kulturella tjänster är att antalet förvärvsarbetande kommer att öka starkt, både
under 2016 och 2017. Bedömningen är att branscherna, tillsammans med byggverksamhet
kommer ha starkast relativ jobbtillväxt under prognosperioden.
Information och kommunikation
Inom näringsgrenen information och kommunikation återfinns arbetsgivare inom både IT
och media. Stockholms län är rikets obestridliga centrum för branschen med omkring hälften av samtliga sysselsatta. Länet utgör också ett av Europas största kluster inom IT och
data. IT är den dominerande delen och den höga koncentrationen i länet leder till att mjukvaru- och systemutvecklare med flera är det största yrket näst efter företagssäljare i Stockholms län. Totalt arbetar 85 100 personer i branschen i länet, vilket motsvarar 8 procent
av länets samtliga jobb. Mellan åren 2007 och 2014 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen i branschen varit 1,3 procent. 18
I höstens intervjuundersökning är stämningsläget bland arbetsgivarna inom information
och kommunikation fortsatt starkt. Förväntningarna på kommande efterfrågan av deras
varor och tjänster har ökat ytterligare från höstens redan höga skattningar. Kapacitetsutnyttjandet i branschen ligger på en rekordnivå. 83 procent av arbetsgivarna menar att de
endast kan öka produktionen marginellt utan att behöva nyanställa. Återigen upplever en
stor andel av arbetsgivarna att det råder brist på arbetskraft. 46 procent anger att de under
SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2014. Att branscherna bedöms tillsammans beror på intervjuundersökningens utformning.
18 SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2014.
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de senaste sex månaderna upplevt brist vid rekryteringar. Exempel på yrken som är svårrekryterade är mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att andelen förvärvsarbetande inom information
och kommunikation kommer att öka starkt både under 2016 och 2017. Detta ligger i linje
med vårens prognos.
Finansiell verksamhet och företagstjänster
Den största delbranschen inom privata tjänstesektorn är finansiell verksamhet och företagstjänster. Branschen är mycket heterogen och inrymmer verksamheter av mycket varierande karaktär. 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. Totalt arbetar 243 500 i branschen, vilket gör den till den största
inom privat tjänstenäring i Stockholms län, motsvarande 22 procent av alla sysselsatta i
länet. Mellan åren 2007 och 2014 har den genomsnittliga årliga jobbtillväxten i branschen
legat på 2,5 procent vilket är en av huvudförklaringarna till den positiva utvecklingen för
privat tjänstenäring som helhet i Stockholms län. 19
I höstens intervjuundersökning ser arbetsgivarna positivt på efterfrågeläget på både sex
månaders, men framför allt på tolv månaders sikt. Kapacitetsutnyttjandet har minskat sedan höstens undersökning, men ligger fortfarande kvar på en hög nivå. 70 procent av arbetsgivarna uppger att det krävs nyrekryteringar för att mer än marginellt öka produktionen.
Andelen arbetsgivare som upplevt brist vid rekryteringar uppgick till 28 procent. En för
näringsgrenen historiskt mycket hög nivå, men i jämförelse med andra näringsgrenar en
fortsatt låg nivå. Den dolda bristen är fortsatt låg i jämförelse med andra näringsgrenar.
Endast 9 procent av arbetsgivarna säger sig ha avstått från försök att rekrytera på grund av
arbetskraftbrist. På grund av den mycket diversifierade strukturen på näringsgrenen är det
många yrken som förekommer. Exempel på yrken som arbetsgivarna upplevt svårrekryterade är städledare, skadereglerare och värderare.

19

SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2014.
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Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn består av verksamhetsområdena utbildning, vård och omsorg, samt offentlig förvaltning och försvar. Näringsgrenen är uppdelad mellan verksamheter som drivs i privat respektive offentlig regi. Kännetecknande för Stockholms län är att
en betydligt högre andel av verksamheterna inom utbildning och vård och omsorg är drivna
i privat regi jämfört med riket. Nästan hälften (46 procent) av verksamheterna var drivna i
privat regi 2014. Motsvarande andel för riket var 25 procent. Sammanlagt omfattar näringsgrenen 28 procent av Stockholms läns förvärvsarbetande, vilket motsvarar 317 000
personer. De kommuner med högst andel förvärvsarbetande inom näringsgrenen är Salem,
Danderyd och Huddinge. 20

Utvecklingen för jobben inom den offentliga tjänstesektorn har varit något starkare än
sysselsättningsutvecklingen totalt i länet under senare år. Mellan 2007 och 2014 ökade antalet förvärvsarbetande i näringsgrenen årligen med i genomsnitt 1,7 procent. År 2014
ökade antalet sysselsatta med 6 200 personer, vilket motsvarar en utvecklingstakt på 2,0
procent. Starkast utveckling hade antalet sysselsatta inom vård och omsorg som ökade med
2,6 procent. 21
En stor del av de nya jobben under prognosperioden kommer att skapas inom den offentliga tjänstesektorn. Basen för jobbtillväxt inom offentliga tjänster är den demografiska utvecklingen och den offentliga sektorns finansiella situation. Vad gäller demografin i Stockholms län kännetecknas den just nu av en växande befolkning både av yngre och äldre,
20
21

SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2014.
SCB, RAMS Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2014.
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detta innebär en ökad efterfrågan på offentliga tjänster såsom barnomsorg, skola, sjuk- och
äldrevård.
Vad gäller demografin har Stockholms län en stark befolkningstillväxt i förhållande till övriga riket. Utöver det kommer de närmsta årens befolkningsökning få extra fart till följd av
den stora flyktingströmmen under 2015. Den förväntade förändringen i befolkningsstruktur med en ökande andel äldre och yngre dämpas av flyktingströmmarna som kommer till
länet. De stora förändringar som sker i befolkningssammansättningen ställer höga krav på
stora delar av den offentliga tjänstesektorn och kommer så att göra ett antal år framöver.
Men med rätt insatser i form av vägledning, validering och utbildning, samt en fungerande
integration kommer Stockholms län få ett tillskott av arbetskraft inom många sektorer, inte
minst inom offentliga tjänster. Detta kommer troligen att leda till en ökad sysselsättning
och ge större möjligheter att behålla en god nivå inom välfärden.
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste Ekonomirapport från oktober 2016
räknar organisationen med en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan som gör att
sysselsättningen och därmed också skatteunderlaget växer snabbt. Dock ökar även kommunernas och landstingens kostnader, till följd av ökande åtaganden. Vilket i sin helhet
leder till en något mindre positiv syn på de närmaste åren. 22

Fortsatt stor brist på arbetskraft
I den intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen genomfört under hösten såg de offentliga arbetsgivarna mycket positivt på sin kommande tjänsteproduktionsutveckling det
närmaste året. Hälften av arbetsgivarna uppgav att de trodde på en ökad efterfrågan av sina
tjänster. En kraftig majoritet av de övriga arbetsgivarna uppgav oförändrad efterfrågan och
endast i ett fåtal undantagsfall gavs svaret om minskad efterfrågan. De privata arbetsgivarna inom offentliga tjänster ser även de ljust på framtiden. Drygt 95 procent har i intervjuundersökningen uppgett oförändrad eller ökad efterfrågan på sina tjänster de närmaste
året.
Vidare framkom att bristen på arbetskraft ligger på historiskt höga nivåer för arbetsgivarna
inom den offentliga tjänstesektorn i länet. Mer än 65 procent av arbetsgivarna säger sig ha
upplevt brist när de rekryterat personal de senaste sex månaderna. Även de privata arbetsgivarna upplever svårigheter att finna personal. Knappt hälften av dessa arbetsgivare uppger brist vid rekryteringar de senaste sex månaderna. Även detta är högre andel än vad som
tidigare uppmätts.
Det finns med andra ord goda jobbmöjligheter inom ett stort antal yrkesområden inom
näringsgrenen offentliga tjänster. Utöver de yrken som återkommer år från år, sjuksköterska, förskollärare och grundskollärare, uppger kommuner och landsting att det även råder brist på projektledare (IT), ingenjörer (exempelvis inom bygg och samhällsbyggnad).

22

SKL, Ekonomirapporten, april 2016.
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Utbildning
Utbildningssektorn består av förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. Sammanlagt finns det 108 800 förvärvsarbetande inom verksamhetsområdet i Stockholms län. Det motsvarar 10 procent av länets samtliga förvärvsarbetande. Under perioden 2007 till 2014 har den genomsnittliga årliga jobbtillväxten inom
verksamhetsområdet legat på 1,8 procent. År 2014 ökade antalet sysselsatta med 1 800 personer, vilket motsvarar en utvecklingstakt på 1,6 procent. 23
Efterfrågan på tjänster inom utbildningssektorn och därmed antalet jobb påverkas till stor
del av årskullarnas storlek. Ökningstakten av antalet personer i åldrarna 0-5 år har minskat
något under de senaste fyra åren, dock sker en fortsatt ökning i årskullens antal. Totalt
fanns det 177 000 individer i åldersgruppen 0-5 år vid slutet av 2015. Detta var 800 fler än
vid slutet av 2014. Bedömningen blir därmed att efterfrågan på arbetskraft kvarstår på en
hög nivå. Den stora efterfrågan som sedan tidigare funnits på länets förskolor finns nu även
inom grundskolan. Under senare år har elevantalet i grundskolan stadigt ökat. Totalt uppgick antalet invånare i åldrarna 6-15 år i Stockholms län till 264 000 individer vid slutet av
2015. Detta var 8 500 fler än under 2014. Under prognosperioden väntas elevantalet inom
grundskolan fortsätta öka. 24
I motsats till förskolan och grundskolan har efterfrågan i gymnasieskolan, under senare år,
minskat något. Elevkullarna har kontinuerligt minskat i antal sedan 2009. Totalt uppgick
befolkningen i länet mellan 16 och 19 år till 91 000 personer vid slutet av 2015. Detta var
1 100 färre än vid utgången av 2014. Mot slutet av prognosperioden väntas dock elevantalet
vända uppåt igen. Totalt sett har antalet barn och ungdomar i åldern 0 till 19 år ökat med i
genomsnitt 7 300 personer årligen under de senaste 10 åren.
Hur inflödet av nyanlända barn och ungdomar med uppehållstillstånd, både ensamkommande och barn med familjer, kommer att påverka årskullarna i länet under åren framöver
är i nuläget svårbedömt. Men klart är att det i den närmsta framtiden kommer öka efterfrågan på tjänster inom en stor del av utbildningssektorn.
I höstens intervjuundersökning framkommer att både de offentliga och privata arbetsgivarna inom utbildning ser mycket positivt på sin kommande tjänsteproduktionsutveckling.
Kapacitetsutnyttjandet bland de privata utförarna är väldigt högt då i stort sett samtliga
arbetsgivare svarat att de inte kan utöka verksamheten utan att behöva rekrytera. Inom
offentligt drivna verksamheter är det fortsatt en mycket låg andel som svarat att det råder
övertalighet på personal. En utveckling som hållit i sig det senaste året. Vidare uppger de
offentliga arbetsgivarna i intervjuundersökningen en större brist på personal vid rekryteringar än tidigare. Det motsatta gäller för de privata utförarna, där bristen minskat marginellt, men ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Vad denna minskning skulle kunna bero på
är svårt att säga. Troligt är att det handlar om en tillfällig nedgång som inte kommer att
synas vid nästa intervjuundersökning. Det verksamhetsområde som fortsatt har den största
bristen är grundskolan. Några av de yrken som verksamheterna inom utbildning upplevt

23
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som särskilt svårrekryterade är förskollärare, grundskollärare samt speciallärare och specialpedagoger.
I vissa av Stockholms läns kommuner har man speciella kompetenslyftsatsningar som syftar till att utbilda barnskötare till förskollärare. I bristens spår är det även ett flertal kommuner som lockar tillbaka nyligen pensionerade lärare, främst till grundskolan.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet förvärvsarbetande inom utbildningssektorn kommer att öka under både 2016 och 2017, dock i en något lägre takt än
tidigare. Förändringen i takt beror helt uteslutande på att arbetsgivarna har stora eller
mycket stora problem att hitta kvalificerad arbetskraft till sina lediga tjänster.

Vård och omsorg
Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård, vård och omsorg med boende, samt öppna
sociala insatser. Totalt arbetar 138 600 eller 12 procent, av alla förvärvsarbetande i Stockholms län inom dessa delområden av näringsgrenen. Mellan åren 2007 och 2014 har den
genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen varit 1,7 procent. År 2014 ökade antalet sysselsatta med 3 500 personer, vilket motsvarar en stark utvecklingstakt på 2,6 procent. Precis som för utbildningssektorn beror efterfrågan inom vård och omsorg på den demografiska utvecklingen, men till skillnad från den förra påverkas vård och omsorg snarare av
storleken på de äldre årskullarna. Sedan 2001 har antalet personer över 65 år i Stockholms
län ökat stadigt från år till år. Under det senaste decenniet har den genomsnittliga antalsökningen legat på 8 600 årligen. 25 För att kunna möta det ökande behovet under de kommande åren görs en hel del satsningar inom verksamhetsområdet. Stockholms läns landsting har påbörjat en större satsning på upprustning och utbyggnad av sjukhusen. De första
avdelningarna på det nybyggda Nya Karolinska Solna kommer även tas i bruk strax innan
denna prognos går till tryck.
I den intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen genomfört under hösten framkommer att både de offentliga och privata vård- och omsorgsarbetsgivarna ser positivt på sin
tjänsteproduktionsutveckling det närmaste året. Dock är båda dessa något mer försiktiga i
sin bedömning av utvecklingstakten än vad de varit vid de senaste prognostillfällena. Arbetsförmedlingens bedömning är att denna nedgång i förväntningar inte beror på förändringar i ekonomiska förutsättningar och inte heller på grund av minskat demografiskt underlag. Det stora problemet för arbetsgivarna ligger istället i att hitta kvalificerad arbetskraft för de arbetsuppgifter som ska utföras inom vård och omsorg. Det leder till att planerade och ibland nödvändiga expansioner får stå tillbaka på grund av brist på utbildad personal.
Av de offentliga arbetsgivarna uppgav 81 procent av de offentliga arbetsgivarna att de upplevt brist vid rekryteringar de senaste sex månaderna. Detta var en marginell minskning
från 84 procent vid vårens intervjuundersökning. Samtidigt ökar bristen för de privata ar-
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betsgivarna från 51 till 58 procent. Bristen på både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor har varit och är fortsatt mycket stor. På liknande sätt har arbetsgivarna svårt att
finna och anställa undersköterskor som når deras krav vad gäller utbildning och kompetens. Även inom yrkeskategorier som läkare, apotekare och tandsköterskor är bristen på
arbetskraft mer påtaglig. Några av länets största arbetsgivare försöker finna lösningar för
att dels attrahera ny personal inom dessa yrken, dels undersöka möjligheter att dela upp
arbetsuppgifter så att utbildad vårdpersonal minimerar arbetet med administration så
mycket som möjligt. Dessutom sker en tydlig uppdelning att patienter i behov av akut sjukvård, som ska ges vård på akutsjukhusen, medan övrig vård ska ges inom öppenvården
främst på vårdcentraler.
Sammanfattningsvis finns det en stor obalans mellan utbud och efterfrågan inom i stort
sett samtliga yrken i näringsgrenen vård och omsorg i Stockholms län. Utan denna obalans
skulle näringsgrenen i sig växa ytterligare. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet
förvärvsarbetande inom vård och omsorg i Stockholms län kommer att öka under både
2016 och 2017. Detta innebär att vårens prognos för verksamhetsområdet ligger fast.
Offentlig förvaltning
Offentlig förvaltning sysselsätter 6 procent eller 69 600 personer av alla som arbetar i
Stockholms län. Den offentliga förvaltningen omfattar verksamhetsområden med myndighetskaraktär. Hit hör, bland annat, administration av statliga och landstings- och primärkommunala förvaltningar, samt exempelvis Försäkringskassan, polis, försvar och domstolsväsende. Även sysselsatta inom försvaret och ett mindre antal personer vid internationella organisationer, utländska ambassader och dylikt hör till verksamhetsområdet. Under perioden 2007-2014 har verksamhetsområdet haft en årlig genomsnittlig jobbtillväxt
på 1,5 procent. År 2014 ökade antalet sysselsatta med 900 personer vilket motsvarar en
utvecklingstakt på 1,3 procent. 26
Jobbtillväxten inom verksamhetsområdet offentlig förvaltning följer inte alltid den demografiska utvecklingen på samma sätt som verksamhetsområdena utbildning och vård och
omsorg gör. Detta på grund av att många verksamheter inte är lika känsliga för variationer
i efterfrågan. En tillfällig ökning av arbetsuppgifter kan ofta motverkas med hjälp av effektiviseringar och omprioriteringar. Den situation som många verksamheter har ställts inför
i samband med det kraftiga flyktingmottagandet under 2015 har lett till att det råder brist
inom ett flertal yrkeskategorier. Dessa är, bland annat, socialsekreterare, biståndsbedömare och kuratorer. Även handläggare/utredare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket, som tidigare kännetecknats av ett överskott, råder det nu brist
på. För att motverka bristen på exempelvis socialsekreterare har en del kommuner i länet
börjat anställa så kallade ”soft handläggare”. Dessa ska kunna utföra vissa administrativa
uppgifter och liknande som annars åligger socialsekreterarna, så att dessa istället kan ägna
sig åt kärnverksamheten och myndighetsutövning.
Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att antalet förvärvsarbetande inom den
offentliga förvaltningen kommer att öka, både under 2016 och 2017.
26
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Matchningsläget på arbetsmarknaden
I Stockholms län, som kan beskrivas som Sveriges sysselsättningsmotor, är det av stor vikt
att Arbetsförmedlingens uppdrag med att matcha arbetssökande med arbetsgivarnas behov fungerar fullt ut. En icke fungerande matchning inverkar negativt på sysselsättningsutvecklingen i regionen och därmed i hela riket. Efterfrågan på arbetskraft har de senaste
åren ökat och i Stockholms län är det främst personer med eftergymnasial utbildning som
efterfrågas. Även personer med gymnasieutbildning efterfrågas, främst de som har en yrkesförberedande utbildning, exempelvis inom vård och omsorg, bygg- och hantverksyrken.
Till följd av den goda konjunkturutvecklingen på senare år har efterfrågan på arbetskraft i
Stockholms län ökat parallellt. Bland annat har detta har lett till stora matchningsproblem
inom vissa branscher och yrken. Inom vissa branscher har man för att råda bot på dessa
matchningsproblem valt att rekrytera från utlandet. IT och teknik är sådana branscher där
detta görs i relativt stor utsträckning. Inom byggverksamheten har de stora
entreprenörerna tagit in utländska underentreprenörer, för att på detta sätt kunna fortsätta
att expandera. Inom vissa kommuner höjer man kompetensen bland sina anställda genom
olika former av utvecklingsprogram.
Arbetsförmedlingen bedömer, som nämnts i tidigare avsnitt, att arbetsgivarnas efterfrågan
på arbetskraft kommer att öka under prognosperioden. Nya arbetstillfällen tillkommer
inom yrken som kräver utbildning på gymnasial- och eftergymnasial nivå. En fullgjord
gymnasieutbildning är i normalfallet den lägsta utbildningsnivån som hitills har, och även
i fortsättningen kommer att efterfrågas vid rekryteringar. Detta är ett problem då andelen
arbetslösa i Stockholms län med högst förgymnasial utbildning har ökat under flera års tid
och nu omfattar nästan en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa. De inskrivna
arbetslösas utbildningsnivå och utbildningsinriktning skiljer sig alltså i hög grad från de
krav och önskemål som rekryterande arbetsgivare ställer, vilket leder till en tydlig obalans
mellan utbud och efterfrågan på Stockholms arbetsmarknad.
I diagrammet nedan återges utvecklingen av andelen arbetsgivare inom privata tjänstesektorn i Stockholms län som upplevt brist vid rekrytering av arbetskraft de senaste sex månaderna. Andelen arbetsgivare som har uppgett brist har vid höstens intervjuundersökning
sjunkit marginellt i jämförelse med vårens undersökning. Samtidigt ligger bristtalet på en
historiskt hög nivå och man får gå tillbaka till våren 2008 för att hitta högre nivåer. De
branscher där arbetsgivarna anser att bristen är som störst är inom vård och omsorg (67
procent), utbildning (59 procent), transport (52 procent), samt information och kommunikation (46 procent). Därtill kommer byggverksamheten med ett bristtal på 36 procent, och
där har man även en dold brist på 23 procent. De näringsgrenar där den upplevda bristen
är som lägst är hotell och restaurang och handel, där endast 11 procent av arbetsgivarna
inom respektive näringsgren upplevt brist de senaste sex månaderna.
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På frågan hur rekryteringarna de senaste sex månaderna påverkats av bristen på arbetskraft svarar över hälften av arbetsgivarna att det tog längre tid än normalt att rekrytera. En
relativt stor andel har också svarat att de inte lyckades rekrytera eller att de var tvungna att
sänka kraven på yrkeserfarenhet. Vidare fick arbetskraftsbristen som konsekvens att befintlig personal fick arbeta mer.
För offentlig verksamhet har bristtalen ökat vid varje prognostillfälle från hösten 2013 och
framåt. Denna intervjuomgång är inget undantag. Rekordhöga 65 procent av arbetsgivarna
uppger att de upplevt brist vid rekryteringar de senaste sex månaderna. De verksamhetsområden med rapporterad störst brist är grundskola, vård och omsorg, samt barnomsorg.
Inom grundskolan är det, i stort sett, varenda tillfrågad arbetsgivare som meddelar brist på
personal.
De offentligt drivna verksamheterna som upplevt brist har svarat att bristen främst inneburit att rekryteringar har dragit ut på tiden. Många har även uppgett att man fått sänka
kraven på utbildning och yrkeserfarenhet, samt även i stor utsträckning inte lyckats rekrytera alls. Konsekvenserna av arbetskraftsbristen har blivit att befintlig personal har fått arbeta mer. Vissa verksamheter har hyrt in personal från bemanningsföretag och i vissa fall
har man fått sänka kvaliteten eller minska produktionen. Inom främst barnsomsorgen har
ett antal kommuner olika former av kompetenshöjande insatser, för att locka nu anställda
barnskötare att studera vidare till att bli förskollärare.
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Att finna en lösning på kort sikt kring dessa bristtal är en stor utmaning, då grundproblemet är en obalans på arbetsmarknaden kring utbud och efterfrågan. För att lyckas höja
utbudet av kvalificerad arbetskraft måste flera aktörer samarbeta och finna lösningar att
göra det mer attraktivt att utbilda sig och arbeta inom de yrken där det råder störst brist.
Det handlar både om omfattande vägledningsinsatser och att göra utbildningarna attraktiva och tillgängliga för framtida elever. Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) rapport
om gymnasiebehovet i Storstockholm visar att det är stor variation i gymnasieelevernas
sökmönster. Samhällsprogrammet är fortsatt störst bland Stockholms läns gymnasieelever. Ekonomi- och Teknikprogrammen är de högskoleförberedande program som fortsätter öka. Vissa yrkesförberedande program ökar också, till exempel Naturbruks-, Vård och
omsorgs- och Industritekniska programmen. Störst nedgång återfinns hos Bygg- och anläggningsprogrammet som under de senaste fem åren minskat med 50 procent. Andra yrkesprogram som ser ett minskat intresse är Hantverksprogrammet, Handel och administration och Hotell och turismprogrammet. Estetiska och Humanistiska programmen är de
högskoleförberedande program som minskar. Sammantaget antogs drygt 16 000 elever till
högskoleförberedande utbildningar och 4 300 elever till yrkesprogrammen. 27
Under prognosperioden bedömer Arbetsförmedlingen att tudelningen på arbetsmarknaden kommer att bli än tydligare. Gapet mellan arbetskraftsutbudet och arbetsgivarnas
efterfrågan förväntas fortsätta att växa. Denna utveckling ger Arbetsförmedlingen en väldigt stor utmaning i att klara det matchningsarbete som myndigheten är ålagd att hantera.
Arbetsförmedlingen måste därför fortsätta att förstärka sitt arbetsgivararbete och fortsätta
utveckla bra metoder och verktyg för att möte arbetsgivarnas önskemål. Arbetsförmedlingen i Stockholms län har tagit ett stort kliv framåt i detta arbete i och med starten
27

Gymnasiebehovet – Trender och kunskap om Storstockholms gymnasieregion, KSL, 2016
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av ett så kallat Arbetsgivarcenter. Detta finns, i skrivande stund, på två platser och kommer
under 2017 att finnas på tre geografiska platser i länet och bestå av ett hundratal medarbetare. Arbetsgivarcenters uppdrag är att exklusivt vända sig till arbetsgivare för att tillgodose
deras behov vad gäller kompetens och personal, samt rekryteringsstöd. Vidare införs på
varje lokal arbetsförmedlingsenhet över hela landet en ny tjänst kallad företagsrådgivare.
Deras uppdrag är att etablera nära och goda relationer med lokala arbetsgivare, men även
sprida kunskap och goda exempel till kollegor på arbetsförmedlingsenheten. Till sist krävs
ett fortsatt och utökat samarbete mellan arbetsförmedlingsenheterna och kommunerna
vad gäller vägledning och möjligheter till reguljär utbildning.
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraften består av de personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens förfogande. Detta betyder att personerna i arbetskraften vill och kan arbeta på länets arbetsmarknad. Dessa personer kan i sin tur antingen vara sysselsatta eller arbetslösa. Arbetskraftens storlek bestäms av befolkningsutvecklingen i länet och hur många i befolkningen som vill och kan arbeta. Andelen personer i arbetskraften i relation till hela befolkningen i arbetsför ålder definieras som arbetskraftsdeltagandet.

Hög befolkningstillväxt i Stockholms län
Stockholms län har en över tid stadig befolkningsökning som ligger till grund för länets
arbetskraftstillväxt. Både inrikes och utrikes migration står för stora ökningar i länets befolkning över tid. De senaste tio åren har befolkningen vuxit med 34 000 personer i genomsnitt. Detta motsvarar en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,7 procent per år. Den totala
befolkningen i Stockholms län uppgick vid slutet av 2015 till 2 231 000 personer. För gruppen unga i åldern 0-15 år var andelen av befolkningen 20 procent vid slutet av 2015. Motsvarande andelar för grupperna personer i arbetsför ålder 16-64 år samt äldre 65+ år var,
vid slutet av 2015, 64 procent respektive 16 procent. Befolkningsutvecklingen i länet har de
senaste tio åren präglats av stora ökningar för unga 0-15 år samt för äldre 65+ år. Denna
utveckling illustreras i diagrammet nedan.

Befolkningstillväxten i Stockholms län 2015 var högst i hela riket. Den genomsnittliga befolkningstillväxten de senaste tio åren var högst av alla län, och var nära dubbelt så hög
som i hela riket. I riket fortsätter trenden mot ökad urbanisering där storstadsregionerna
har hög befolkningstillväxt medan mindre län ökar i betydligt mindre utsträckning. Detta
beror till stor del på de starka arbetsmarknaderna i dessa regioner.
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Andelen män i länets befolkning har under många år ökat och låg vid slutet av 2015 på
ungefär samma nivå som för kvinnor. Detta speglas i att länet sedan 1988 haft större befolkningsökningar i gruppen män än kvinnor. Historiskt har andelen kvinnor varit större
än den för män men vi har nu nått en nivå där denna könsuppdelning börjar slå över mot
en majoritet män. Denna förändring i könsuppdelningen hos befolkningen kan till stor del
förklaras av den invandring vi haft till riket och Stockholms län där framförallt de senaste
årens invandring haft en klar majoritet män. Utvecklingen av könsuppdelningen samt befolkningsökningarna per kön redovisas i diagrammet nedan.

Migrationen står för en stor del av befolkningsökningen i länet. Den totala nettomigrationen till länet har sedan 2006 legat över 15 000 personer per år och var 19 600 personer
2015. Den utrikes nettomigrationen har varit hög och landade 2015 på 16 900 personer,
varav 9 100 var män och 7 800 var kvinnor. Den inrikes nettomigrationen har i genomsnitt
legat på 4 900 personer de sista tio åren, men har de sista åren minskat och landade 2015
på 2 700 personer. Denna minskning kan med stor säkerhet härledas till den allt större
bostadsbristen i länet.
Födelsenettot i länet låg 2015 på 13 600 personer, varav 7 700 var pojkar och 5 900 var
flickor. I genomsnitt har födelsenettot legat på 13 100 personer de senaste tio åren. I det
nedanstående diagrammet redovisas befolkningsökningen uppdelat på grupperna utrikes
migration, inrikes migration och födelser.
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Kommunerna i länet med störst befolkning 2015 var Stockholms stad med 924 000 invånare, Huddinge med 105 000 invånare, Nacka med 98 000 invånare, Södertälje med
93 000 invånare och Botkyrka med 89 000 invånare. Minst befolkning av länets kommuner hade Nykvarn med 10 000 invånare, Vaxholm med 11 000 invånare och Salem med
16 000 invånare. De kommuner som hade högst procentuell tillväxt 2015 jämfört med föregående år var Sundbyberg, Nykvarn och Solna. 28

Befolkningen i arbetsför ålder
Sedan 2009 har tillväxten av personer i arbetsför ålder 16-64 år varit lägre än för grupperna
unga 0-15 år och äldre 65+ år. Detta illustreras i diagrammet nedan. Tillväxten av personer
i arbetsför ålder har i genomsnitt legat på 1,4 procent de senaste tio åren. Detta ligger högre
än riket som hade en genomsnittlig tillväxttakt på 0,5 procent för samma period. Den genomsnittliga tillväxttakten för den totala befolkningen låg under samma period på 1,7 procent vilket betyder att befolkningen i arbetsför ålder i genomsnitt har vuxit 0,3 procentenheter mindre än den totala befolkningen, och således minskat sin andel av den totala befolkningen. Befolkningen i arbetsför ålder växte med 1,2 procent mellan 2014 och 2015.

28

SCB, Befolkningsstatistik.
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Utrikes födda ökar andelen i arbetsför ålder
Befolkningen i Stockholms län för gruppen i arbetsför ålder 16-64 år har till stor del vuxit
tack vare inflödet av utrikes födda personer. Utvecklingen av arbetsför befolkning uppdelat
på inrikes och utrikes födda illustreras i nedanstående diagram.

Det framgår tydligt i diagrammet att befolkningsökningen av personer i arbetsför ålder i
riket helt och hållet drivs av utrikes födda. Antalet inrikes födda i riket har minskat sedan
2008. Då sysselsättningen i riket under de senaste åren har ökat samtidigt som befolkningstillväxten drivs av utrikes födda kan vi konstatera att de nya jobbtillfällena har gått
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till utrikes födda personer de senaste åren. I Stockholms län är situationen en annan, även
här ökar både sysselsättningen och befolkningen men den utrikes födda befolkningen stod
för två tredjedelar av sysselsättningstillväxten 2014. Utrikes födda står alltså även i länet
för majoriteten av sysselsättningstillväxten. Detta illustreras i nedanstående diagram.

Befolkningsutvecklingen framöver
Utvecklingen av länets befolkning styrs av många olika faktorer. Vissa av dessa avgör hur
befolkningsutvecklingen ser ut på lång sikt och ändras inte särskilt mycket från år till år.
Detta kan exempelvis vara det genomsnittliga födelsetalet i länet. Därutöver kommer oväntade och externa faktorer in i bilden, som till exempel 2015 års stora asylinvandring. I den
senaste befolkningsprognosen från SCB 29 framgår det att befolkningsmängden i Sverige
förväntas öka med cirka 1,5 procent per år de närmaste åren. Denna nivå ligger högt, och
avviker från hur det har sett ut historiskt, och beror till stor del på den externa faktorn
invandringen som Sverige haft de senaste åren.
SCB antar att invandringen till Sverige kommer vara hög fram till år 2025 vilket skulle innebära att 1 488 000 personer kommer att invandra till Sverige under dessa år. Samtidigt
kommer den totala utvandringen för samma period vara 614 000 vilket leder till en total
nettoinvandring på 874 000 personer fram till 2025. Den totala befolkningen ökar med
1 244 000 personer vilket betyder att vi kommer ha ett födelsenetto på 370 000 personer.
Huruvida dessa prognosticerade siffror blir verklighet beror till stor del på utvecklingen i
de länder vars medborgare flyr till Sverige samt hur Europas och Sveriges flyktingpolitik
utvecklas.

29

Sveriges framtida befolkning 2016-2060, SCB 2016-11-08
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Migrationsverket skriver i sin prognos i november 2016 30 att den internationella flyktingkrisen alltjämt fortsätter och att fler människor befinner sig på flykt än under andra världskriget. Däremot har migrationen till Europa och Sverige minskat som konsekvens av bland
annat migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet, men även nationella åtgärder
som gränskontroller och nya lagtexter. Antalet migranter som korsar medelhavet och når
Italien är fortfarande lika många som under 2015, men majoriteten av dessa förväntas inte
söka sig till Sverige. Antalet asylsökanden till Sverige har minskat drastiskt sedan hösten
2015 och förväntas nu bli 29 000 totalt under 2016. Vidare förväntar man sig att 36 700
kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Migrationsverket prognosticerar tre olika scenarier för antalet asylsökanden under 2016 och 2017 vilka presenteras i tabellen nedan.
Migrationsverkets prognos för antalet nya asylsökande 2016-2017 31
Scenario
Övre
Planering
Nedre

Prognos
2016
32 000

Varav ensamkommande
barn
2 700

Prognos
2017
50 700

Varav ensamkommande
barn
3 500

29 000

2 400

36 700

2 400

28 000

2 200

30 700

1 700

Inflödet av nyanlända till Arbetsförmedlingen
Migrationsverket är just nu inne i en intensiv fas gällande handläggningen av det stora antalet asylärenden. I början av november 2016 fanns det 138 300 asylsökande inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem. Detta är en minskning sedan oktober med 4 800
personer. De flesta asylsökande kommer fortsättningsvis från Syrien, Afghanistan och Irak.
Antalet inskrivna asylsökanden är 38 500 från Afghanistan, 35 700 från Syrien och 16 500
från Irak.
Majoriteten (74 procent) av de yngre asylsökanden kommer från Afghanistan. I Stockholms
län fanns 17 500 inskrivna asylsökande i början av november. Antalet har sjunkit med
4 400 personer sedan årsskiftet. I Stockholms län har 66 procent av de som beviljats uppehållstillstånd ordnat eget boende, vilket skiljer sig från riket. Kommunerna med högst andel egenbosättning är Södertälje med 90 procent samt Botkyrka och Sundbyberg med 86
procent. Högst andel i anläggningsboenden finns i Täby och Norrtälje med 62 procent respektive 46 procent.
Jämfört med riket är åldersstrukturen hos länets asylsökande likartad. Utmärkande är att
bland 16- till 17-åringar och bland 20- till 59-åringar är andelen något större i länet än i
riket medan det motsätta gäller bland 0- till 15-åringar och 18- till 19-åringar. Könsuppdelningen visar en övervikt mot män eller pojkar med 71 procent av de asylsökande. Denna
siffra ligger på 68 procent i hela riket.
Antalet ensamkommande barn är i Stockholms län 4 300 utav totalt 17 500 asylsökande.
Detta motsvarar en fjärdedel av alla länets asylsökande. I riket är andelen ensamkommande barn cirka en femtedel av alla asylsökande. Högst andel ensamkommande barn
30
31

Migrationsverkets prognos 2016-11-11 (P5-16)
Migrationsverkets prognos 2016-11-11 (P5-16)
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bland kommunerna i Stockholms län har Nykvarn med 91 procent, Vallentuna med 79 procent samt Ekerö med 75 procent. 32
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. 33 Lagen säger att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare
ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden
och i samhället. Länsstyrelserna har i samverkan med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen inom ramen för bosättningslagen tagit fram en årsplanering för mottagande enligt anvisning i kommunerna. Antalet nyanlända som ska tas emot av varje kommun avgörs
utifrån befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Under 2016 uppgår kommunantalen för mottagande av nyanlända till
6 700 för Stockholms län. För 2017 kommer dessa öka till 8 800. 3435 Viktigt att påpeka är
att Migrationsverket från och med den 1 januari 2017 kommer vara ensamt ansvarig för
bosättningen.
En ny lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten till att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft den 20 juli 2016. Denna lag kom som en åtgärd från regeringen
efter förra höstens stora migration till Sverige och är ämnad att gälla under tre år. Lagen
innebär i korthet att tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader blir huvudregel och övergår
till permanent uppehållstillstånd om personen kan försörja sig innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut. Lagen innebär också att kraven för anhöriginvandring skärps.
Stockholms län tog under 2015 emot drygt 6 100 personer med uppehållstillstånd. Knappt
80 procent av dessa hade bosatt sig själva. För dessa personer har kommunerna ett generellt bostadsförsörjningsansvar på samma sätt som för övriga kommuninvånare. Stockholms län tog 2014 emot 300 personer på anvisning. Ett år senare tredubblade länet sitt
mottagande på anvisning till 900 personer trots bostadsbristen. Detta var 14 procent av det
totala antalet anvisade i riket. Framöver kommer fler nyanlända att anvisas till kommuner
med goda etableringsförutsättningar. Samtidigt är bostadsbristen fortfarande stor, och två
av länets kommuner, Ekerö och Täby, har redan sagt att de inte kommer ta emot anvisade
nyanlända. 36

www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/statistik
Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
34 Fördelningen av nyanlända 2017 mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen
35 Bosättning av nyanlända – utmaningar och möjligheter i Stockholms län, Länsstyrelsen
36 Ibid
32
33
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I Stockholms län fanns vid slutet av oktober 9 600 inskrivna nyanlända 37 på Arbetsförmedlingen. Av de nyanlända ingår cirka 60 procent i etableringsuppdraget. 38 Hittills under
året har antalet nyanlända ökat med 6 200 personer, jämfört med föregående år. Motsvarande har antalet inom etableringsprogrammet ökat med 8 000 personer. Jämfört med övriga storstadslän och övriga län i riket har antalet nyanlända i Stockholms län haft en svagare ökning sedan 2014. De sista månaderna har dock den genomsnittliga ökningstakten
för antalet nyanlända ökat på nytt. Mellan juli och oktober har antalet nyanlända ökat med
i genomsnitt 320 personer i Stockholms län, 430 i Västra Götalands län samt 200 i Skånes
län. Jämfört med oktober 2015 finns det 1 700 fler nyanlända i Stockholms län, 2 200 fler
i Västra Götalands län samt 1 500 fler i Skånes län.

Diagrammet ovan illustrerar antalet nyanlända inskriva arbetslösa för de tre storstadslänen. Antalet nyanlända i Stockholms län låg fram till slutet av 2014 högre än de andra storstadslänen. Medan Västra Götaland och Skåne därefter fortsatt öka har Stockholm inte förrän det tredje kvartalet 2016 börjat öka igen. Denna utveckling kan vara kopplad till den
bostadsbrist som länge funnits i Stockholms län.

37 I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända arbetssökande som utrikes födda personer
vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd
beviljat enligt Utlänningslagen (2005:716). Detta betyder att målgruppen huvudsakligen utgörs av
personer födda utanför Norden, EU och EES som invandrat till Sverige, under de första 36 månaderna
efter erhållet uppehållstillstånd. För sökande som har beviljats uppehållstillstånd redan i utlandet
räknas 36 månader från första folkbokföringsdatum. Arbetssökande som kommer från tredjeland och
som beviljats uppehållstillstånd i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare, omfattas också
av definitionen nyanlända
38 Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen för etableringsuppdraget omfattar nyanlända personer i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från att
personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun tillhör målgruppen för etableringsuppdraget
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Ökad inpendling
Antalet personer som pendlar in för arbete i länet ökar över tid. År 2014 var det 96 000
personer som pendlade in till ett arbete i Stockholms län. Antalet personer boendes i länet
som pendlade ut från länet till ett arbete var samma år 36 000. Detta innebär att nettopendlingen till länet år 2014 var på 59 000 personer. Nettopendlingen ökade med 800 personer mellan 2013 och 2014, vilket betyder att inpendlingen ökade mer än utpendlingen.
Mellan 2004 och 2014 har nettopendlingen ökat med i genomsnitt 700 personer årligen,
även om det finns stora variationer mellan åren. 39 Arbetsförmedlingen gör bedömningen
att nettopendlingen fortsätter öka över prognosåren. Denna bedömning grundas i den stora
efterfrågan på arbetskraft som finns i länet i kombination med bostadsbristen som ökar
incitamenten att bo utanför länet men arbeta inom länet.

Arbetskraftsdeltagandets utveckling
Arbetskraftsdeltagandet är andelen av befolkningen i arbetsför ålder som deltar i arbetskraften och som antingen är sysselsatt eller arbetslös. Hur många som väljer att delta i arbetskraften beror mycket på konjunkturutvecklingen då människor i högre utsträckning
söker sig till arbetsmarknaden i tider då det finns fler lediga jobb. Arbetskraftsdeltagandet
varierar också med sjukskrivningar, förtidspensioneringar och deltagande i heltidsstudier
bland den arbetsföra befolkningen samt förändringar i trygghets- och transfereringssystemen.
Under 2014 deltog 79 procent 40 av befolkningen i arbetsför ålder i arbetskraften i Stockholms län. I riket låg samma siffra på 78 procent. Arbetskraftsdeltagandet i Stockholms län
har ökat med 4 procentenheter mellan 2004 och 2014. Även om arbetskraftsdeltagandet är
högt varierar det mellan olika undergrupper. Lägst arbetskraftsdeltagande hade unga personer i åldern 16-24 år vilket kan förklaras av att de i stor utsträckning är studerande och
därmed inte ingår i arbetskraften. Därefter utmärker sig personer med högst förgymnasial
utbildning med ett arbetskraftsdeltagande på 52 procent. Arbetskraftsdeltagandet för inrikes födda uppgick till 81 procent, medan det låg på 72 procent för utrikes födda. Vidare
finns skillnader mellan könen, där inrikes födda män och kvinnor har ett arbetskraftsdeltagande på 81 procent, medan utrikes födda kvinnor ligger på 69 procent och utrikes födda
män på 74 procent.
Arbetsförmedlingens bedömning denna höst är att arbetskraften i Stockholms län kommer
att fortsätta öka under prognosperioden. Ökningarna bedöms att bestå till majoriteten av
utrikes födda personer. Ökningen av arbetskraften förväntas bli något större under 2016
än under 2017.

SCB, RAMS, förvärvsarbetande pendlare, 16+år
Andelarna för arbetskraftsdeltagandet som redovisas i detta kapitel bygger på en samkörning mellan förvärvsarbetande nattbefolkning enligt RAMS, Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, inkomststatistiken och andra register. Det finns en turordning i hur en individ räknas om individen
tillhör flera grupper i de olika källorna där förvärvsarbetande exkluderar andra kategorier för en individ, osv. till gruppen övriga. Därmed skiljer sig arbetskraftsandelarna i detta kapitel från officiell
statistik från SCB. Eftersom siffrorna delvis bygger på RAMS är det senaste årtalet som vid tiden för
prognosskrivandet kunde beräknas år 2014.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Inskrivna arbetslösa avser öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd
i åldrarna 16-64 år. Arbetslöshet definieras som inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft. I följande kapitel beskrivs utvecklingen för arbetslösheten och de
inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i Stockholms län.

Arbetslöshetens utveckling
Arbetslösheten i Stockholms län har haft en nedåtgående trend sedan hösten 2013. Arbetslösheten minskade i genomsnitt med 0,01 procentenheter per månad under 2015 för att
hittills under 2016 minska i genomsnitt med 0,02 procentenheter per månad. Vid slutet av
oktober låg arbetslösheten på 6,1 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften.
Arbetslösheten för riket låg vid samma tidpunkt på 7,6 procent.

Vid slutet av oktober fanns det totalt 69 100 inskrivna arbetslösa i länet vilket var 2 000
färre än oktober 2015. Av dessa var 34 100 kvinnor och 35 000 män. Arbetslösheten var 6,1
procent för både kvinnor och män. I riket fanns det däremot en skillnad mellan könen då
arbetslösheten för kvinnor låg på 7 procent och för män på 8 procent i slutet av oktober.
Fram till oktober 2016 har länet haft ett högre inflöde av nya inskrivna arbetslösa i förhållande till föregående år motsvarande sammanlagt 800 personer fler från januari 2016.
Fram till oktober månad 2016 har antalet sökande som erhållit arbete minskat med 800
personer jämfört med föregående år.

Arbetslöshetens sammansättning
Tudelningen på länets arbetsmarknad blir alltmer tydlig. Samtidigt som vi har befunnit oss
i en högkonjunktur med sjunkande arbetslöshet har tudelningen bara vuxit. Det nedanstående diagrammet illustrerar halvårsgenomsnitt för arbetslösheten för olika undergrupper
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av inskrivna arbetslösa i Stockholms län och riket. De största skillnaderna i arbetslöshet
mellan länet och riket ser man hos undergrupperna unga (18-24 år), utrikes födda och personer med högst förgymnasial utbildning. Anledningen till länets lägre arbetslöshetsnivåer
för dessa grupper är den näringsgrensstruktur som finns i länet där det finns en stor andel
jobb inom den privata tjänstesektorn som gynnar dessa grupper.

Det framgår i diagrammet att utrikes födda har högst arbetslöshet i riket. Detta skiljer sig
mot Stockholms län där personer med högst förgymnasial utbildning har högst arbetslöshet. Det finns många jobb i länet som kräver hög teoretisk specialkompetens vilket är förklaringen till denna skillnad. 41 Arbetslösheten för personer med högst förgymnasial utbildning är 17 procent, vilket är över tre gånger så stor som för personer med gymnasial utbildning som har arbetslöshet på 5,4 procent. Personer med högst förgymnasial utbildning utgör 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Arbetslösheten för personer med högst
förgymnasial utbildning är högst i Södertälje och Botkyrka (30 procent respektive 22 procent) vilka är nivåer över riket som har en arbetslöshet på 21 procent för samma grupp.
Lägst arbetslöshet för denna grupp har Vallentuna med 5 procent.
Arbetslöshetsnivån för utrikes födda är över fyra gånger så hög som för inrikes födda i
Stockholms län. I riket är den fem gånger så hög för utrikes födda jämfört med inrikes
födda. Utrikes födda står för 62 procent av alla inskrivna arbetslösa i länet, och arbetslösheten uppgår till 14 procent. Samtidigt är denna nivå den lägsta i hela riket. För inrikes
födda är arbetslösheten 3,2 procent i länet och 4,2 procent i riket. Arbetslösheten för utrikes födda personer har för perioden april 2016 till september 2016 ökat med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år i riket. Detta ser annorlunda ut i länet då arbetslösheten minskat med 0,4 procentenheter under samma period jämfört med föregående år.
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Tider i arbetslöshet
I diagrammet nedan framgår det tydligt att antal personer i arbetslöshet kortare än sex
månader varierar i större utsträckning än antalet personer i längre tider av arbetslöshet.
Detta är naturligt då det alltid finns konjunkturella effekter på arbetslösheten. Vid slutet av
oktober 2016 hade 39 700 av de 69 100 inskrivna arbetslösa i länet varit utan ett arbete i
mer än sex månader. Detta motsvarar 58 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Vidare
hade 38 procent varit inskrivna arbetslösa i över 12 månader och 20 procent i mer än två
år.

Mellan oktober 2015 och juli 2016 ökade antalet med inskrivningstider som överstiger 12
månader jämfört med motsvarande månad föregående år. Denna utveckling har sedan augusti 2016 förändrats och fram till slutet på oktober 2016 har antalet minskat jämfört med
samma månad året innan. Vid slutet av oktober hade 26 200 personer inskrivningstider
som översteg 12 månader i Stockholms län. Detta var en minskning med 600 personer jämfört med oktober 2015. De grupper där antalet med inskrivningstider över 12 månader ökar
var främst bland utomeuropeiskt födda och äldre arbetslösa (55-64 år). Motsvarande minskar antalet med inskrivningstider längre än 12 månader mest för inrikes födda, personer
som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för unga i åldern
18-24 år.
Den grupp där andelen långtidsarbetslösa är störst är bland personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 60 procent av de inskrivna arbetslösa
med funktionsnedsättning har varit arbetslösa i mer än 12 månader. För äldre (55-64 år)
är denna andel 55 procent. Skillnaden i arbetslöshetstider mellan könen är liten där andelen inskrivna arbetslösa kvinnor med arbetslöshetstider längre än 12 månader är 40 procent, och andelen för män är 36 procent. Hittills 2016 har antalet inskrivna arbetslösa män
med inskrivningstider över 12 månader ökat i genomsnitt med 20 personer varje månad
jämfört med samma månad 2015. För kvinnor ligger denna siffra på 200 personer.
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Tudelningen på arbetsmarknaden växer
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra undergrupper som bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långa tider av arbetslöshet och därmed har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Dessa undergrupper är:
1.

Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning

2. Arbetslösa födda utanför Europa
3. Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
4. Arbetslösa äldre (55-64 år)
Antalet personer som tillhör gruppen i utsatt ställning har ökat mycket under senare år,
bland annat till följd av de senaste årens demografiska utveckling och förändringar i regelverk kring sjukskrivning. Det är viktigt att påpeka att skillnaderna är stora mellan individerna inom undergrupperna och alla som tillhör dem har inte svårigheter att få jobb.
Det nedanstående diagrammet illustrerar utvecklingen av inskrivna arbetslösa med utsatt
ställning på arbetsmarknaden jämsides övriga inskrivna arbetslösa. Vid slutet av oktober
tillhörde 74 procent av länets samtliga inskrivna arbetslösa en eller flera av undergrupperna. Totalt uppgick antalet inskrivna arbetslösa i gruppen utsatt ställning i Stockholms
län till 51 000 personer och det genomsnittliga antalet har ökat under 2016 jämfört med
2015. Samtidigt sjunker antalet inskrivna arbetslösa i den övriga gruppen, vilket leder till
att tudelningen på arbetsmarknaden blir allt större.

Det framgår tydligt i det nedanstående diagrammet av de fyra undergrupperna att inskrivna arbetslösa födda utanför Europa ökar mest i antal. Antalet inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda uppgick till 33 700 personer i slutet av oktober, vilket motsvarar 49
procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. Antalet äldre (55-64 år) och antalet högst
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förgymnasialt utbildade har ökat marginellt under 2016. Antalet inskrivna arbetslösa personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har minskat kontinuerligt
sedan slutet av 2013.
Gemensamt för gruppen i utsatt ställning på arbetsmarknaden är den ökade risken för
långa tider i arbetslöshet. Samtidigt skiljer sig undergrupperna åt i vilka specifika utmaningar de möter på arbetsmarknaden. Viktigt att komma ihåg är också att en person kan
ingå i flera av undergrupperna.

Utomeuropeiskt födda
Undergruppen inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda har ökat snabbt de senaste åren.
I oktober uppgick antalet till 33 700 vilket motsvarar 49 procent av samtliga inskrivna arbetslösa och en ökning med 1 400 jämfört med oktober 2015. Många av personerna i denna
undergrupp är flyktingar som kommit till Sverige från olika konflikter. Under den andra
halvan av 2015 kom det ett stort antal flyktingar till Sverige och det totala antalet asylsökande som registrerades under 2015 var 163 000. Hittills under 2016 har antalet personer
som söker sig till Sverige minskat kraftigt och Migrationsverket räknar med totalt 29 000
nya asylsökande under 2016. De vanligaste medborgarskapen för nya asylsökande hittills
under 2016 har varit Syrien, Afghanistan och Irak. Nästan 40 procent av alla nya asylsökande 2016 är medborgare i något av dessa länder. Denna siffra låg på 70 procent 2015. 42
Bland de inskrivna arbetslösa födda utanför Europa i Stockholms län har 39 procent högst
förgymnasial utbildning, 28 procent en gymnasial utbildning och 33 procent en eftergymnasial utbildning. För inrikes födda har 18 procent av de inskrivna arbetslösa högst förgymnasial utbildning, 44 procent gymnasial utbildning och 38 procent eftergymnasial utbildning. Det finns alltså en skillnad i genomsnittlig utbildningsnivå mellan dessa grupper vil-
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ket leder till att utomeuropeiskt födda har svårare att få jobb då många av dagens arbetsgivare efterfrågar gymnasial bakgrund. Av de utomeuropeiskt födda har 11 procent en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 14 procent är i åldrarna 55-64 år.
I dagsläget fortsätter många av de internationella konflikter som driver på flyktinginvandringen till Europa vilket innebär att denna grupp troligtvis kommer att fortsätta öka de
närmsta åren.
Personer med högst förgymnasial utbildning
En gemensam nämnare för många inskrivna arbetslösa är att de saknar gymnasieutbildning. I slutet av oktober 2016 fanns 20 500 personer med högst förgymnasial utbildning
inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Detta är 200 fler jämfört med oktober 2015.
Andelen inskrivna med högst förgymnasial utbildning av totalt antal inskrivna är 30 procent. Hälften av dessa saknar dessutom en fullständig grundskoleutbildning, vilket motsvarar 15 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i Stockholms län. Den relativa arbetslösheten för personer som har högst förgymnasial utbildning är 17 procent. Denna siffra är
hög jämfört med den relativa arbetslösheten för dem med gymnasial eller eftergymnasial
utbildning som ligger på 5 procent respektive 4 procent i slutet av oktober 2016. Även intressant att notera är att 64 procent, eller 13 200 personer, av de som har högst en förgymnasial utbildning är utomeuropeiskt födda.
Antalet inskrivna arbetslösa som saknar gymnasieutbildning har legat relativt still under
senare år. Detta beror på ökningen av arbetslösa utan gymnasieutbildning som är utomeuropeiskt födda samtidigt som antalet inrikes födda arbetslösa utan gymnasieutbildning
minskar. Denna minskning kan härledas till stora pensionsavgångar i den gruppen.
Under prognosperioden förväntas denna grupp fortsatt ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den goda jobbtillväxten till trots kommer den relativa arbetslösheten för de som
saknar gymnasieutbildning fortsatt vara hög. Jobbtillväxten tillkommer starkt i den privata
och offentliga tjänstesektorn i yrken som har krav på gymnasieutbildning eller högre.
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Antalet inskrivna arbetslösa som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga uppgick i oktober 2016 till 11 700 personer i Stockholms län. Andelen inskrivna
arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga av totala antalet
inskrivna arbetslösa är 17 procent. Personer med en funktionsnedsättning har ofta svårt att
konkurrera om jobben med andra arbetssökande. För att en person med funktionsnedsättning ska kunna konkurrera på lika villkor som andra arbetssökande krävs vanligtvis en
subventionering av lönekostnaden som motsvarar produktivitetsnedsättningen. Av de inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som fick jobb i oktober gick 48 procent till ett
arbete med stöd. Många av de arbetslösa med funktionsnedsättning har långa tider i arbetslöshet. 60 procent, eller 7 000 personer, hade vid slutet av april varit inskrivna arbetslösa i över 12 månader.
I januari 2010 utförsäkrades de första personerna och då startades överföringen av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Under det senaste årtiondet var antalet inskrivna inom gruppen som högst i mitten av 2013. Därefter har antalet fallit tillbaka
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och den utvecklingen har även hållit i sig under 2016. Då den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffades, från och med den första februari 2016, kommer överföringen av
personer från Försäkringskassan troligtvis avta framöver.
Arbetslösa äldre (55-64 år)
I slutet av oktober 2016 var 12 200 av de inskrivna arbetslösa mellan 55 och 64 år. Detta
motsvarar 18 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. Den relativa arbetslösheten
för gruppen äldre arbetslösa (55-64 år) låg i oktober 2016 på 7 procent vilket är samma nivå
som den totala arbetslösheten i riket.
En anledning till att personer tillhörande denna grupp kan ha långa tider i arbetslöshet
trots god erfarenhet är att de har arbetat i branscher som sakta men säkert försvinner, alternativt rationaliseras allt mer. Antalet inskrivna arbetslösa äldre har i genomsnitt ökat
med 400 personer i årstakt sedan början av 2015, men antalet har legat relativt stabilt.
38 procent av de inskrivna arbetslösa mellan 55 och 64 år är födda utanför Europa. Vidare
saknar 31 procent av de äldre arbetslösa gymnasiekompetens och 26 procent av de äldre
arbetslösa har en funktionsnedsättning. Detta betyder att 95 procent av de äldre inskrivna
arbetslösa har en utsatt ställning på grund av flera faktorer än åldern.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Stockholms län fortsätter att växa ur flera aspekter och har landets högsta jobbtillväxt,
både sett till antal och till ökningstakt. Under 2016 och 2017 väntas 43 000 nya jobb tillkomma i länet. Bakgrunden till att arbetsmarknaden i Stockholms län är så stark är flera.
Dels den stora befolkningsökningen under senare år, då en ökad befolkning driver på
tillväxten. Dels att näringsstrukturen har gynnats av de senare årens konjunkturutveckling. Utöver den goda jobbtillväxten är höstens prognos att arbetslösheten kommer landa
på 6,0 procent vid slutet av 2017. Trots god jobbtillväxt och låg arbetslöshet i jämförelse
med övriga landet saknas inte utmaningar på Stockholms arbetsmarknad.
Matchningsläget
Som tidigare nämnts i rapporten är, med bakgrund av det fortsatta höga efterfrågeläget på
arbetskraft, Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetssökande med arbetsgivarnas
behov fortsatt i stort fokus. En effektiv och fungerande matchning på arbetsmarknaden är
en förutsättning för en god och uthållig uppgång av sysselsättningen. En av utmaningarna
som funnits med ett tag och även framöver kommer att ha en stor inverkan på länets arbetsmarknad är den mycket höga arbetskraftsbristen som arbetsgivarna upplever. För de
arbetsgivare som verkar inom offentligt drivna verksamheter är det rekordhöga bristtal och
övriga näringsgrenar vittnar om bristtal som inte legat lika högt sedan hösten 2008. En
viktig distinktion kring bristen på arbetskraft är att Stockholms läns arbetsgivare nästan
uteslutande efterfrågar arbetskraft med lägst gymnasial, och inte sällan eftergymnasial utbildningsbakgrund. Arbetslösheten för den stora gruppen med högst förgymnasial utbildning fortsätter att växa, medan arbetslösheten för de med högre utbildning är nere på
mycket låga nivåer. Det innebär att bristen på arbetskraft ökar samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa som saknar tillräcklig utbildning för att vara fullt matchningsbara på
arbetsmarknaden ökar. Denna utveckling försvårar matchningsuppdraget och Arbetsförmedlingen behöver samverka och samarbeta med utbildningssektorn för att lyckas med
den framtida matchningen.
För de individer som Arbetsförmedlingen möter kan utbildningssektorn grovt delas in i
följande delar: gymnasieskolan, vuxenutbildning (Grundvux, Komvux, YH- och KY-utbildningar) och arbetsmarknadsutbildning. Dessa ska tillsammans med utflödet från landets
universitet och högskolor försörja arbetsmarknaden med arbetskraft. Vad gäller gymnasieskolan så är det en överväldigande majoritet av ungdomarna i länet som påbörjar gymnasiestudier, men en stor andel av dessa avslutar inte sina studier. Av de elever som började
ett högskoleförberedande program 2012 var det endast 71 procent som tre år senare tagit
examen, för de elever som påbörjat ett yrkesprogram var samma siffra 61 procent. Andelen
för både högskoleförberedande- och yrkesförberedande program låg under rikets resultat
(4 respektive 9 procentenheter lägre.) Inte helt överraskande finns det skillnader mellan
ungdomars genomförande av gymnasiestudierna, beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Den största skillnaden återfinns dock mellan elever med svensk bakgrund och elever
med utländsk bakgrund. För dessa två grupper är genomförandegraden 69 respektive 44
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procent. 43 Det är av stor vikt att de personer som behöver grundläggande utbildning, vidareutbildning eller kompetenshöjande insatser får rätt vägledning, så att dessa kan göra val
som kommer till dem till nytta och leder till en ökad anställningsbarhet.
För de personerna med högst förgymnasial utbildning är vägen till en fast anknytning på
arbetsmarknaden oftast lång och krokig. För dessa är behoven av utbildnings- och yrkesvägledning av mycket stor vikt. I vägledningen är det centralt att informationen om efterfrågan på arbetsmarknaden ges så att individen kan göra en bedömning av sin situation
utifrån de förutsättningar som råder och utifrån denna kunskap kunna göra ett rationellt
utbildningsbeslut. Samtidigt är det för en annan del av gruppen med högst förgymnasial
utbildning viktigt att förstå att det kan vara en i det närmsta ogenomförbar väg att som
vuxen, ibland med bara några få år i grundskolan och därtill kanske även bristande kunskaper i svenska, nå svensk gymnasieexamensnivå. Därför krävs även andra sysselsättningsåtgärder, då utbildning inte ensamt kan lösa alla rekryteringsproblem. Arbetsträningsplatser, statliga praktikplatser och andra arbetsmarknadspolitiska lösningar krävs
också för att på olika sätt kompetenshöja så stor andel av arbetskraften som möjligt.
Ytterligare en utmaning för matchningen på Stockholms läns arbetsmarknad är det stora
inflödet av utomeuropeiskt födda. Det är bland denna grupp som antalet inskrivna arbetslösa ökar mest. Men det är också här det finns störst möjligheter att råda bot på den arbetskraftbrist som föreligger inom många av länets näringsgrenar. Bland de utomeuropeiskt
födda som är inskrivna på arbetsförmedlingen har 28 procent en utbildning på motsvarande gymnasienivå och 33 procent har en utbildning motsvarande eftergymnasial nivå.
Det är viktigt för Arbetsförmedlingen är att hitta rätt insats, till rätt person i rätt tid, för
dessa individer. På så sätt ökar möjligheten till en god etablering på arbetsmarknaden. Två
grundpelare som krävs för att ge goda förutsättningar till etableringen är dels kunskaper i
svenska, dels tillgång till bostäder. Vad gäller det första har Stockholms län, på grund av
sin storlek goda möjligheter att ge SFI-utbildning, samhällsorientering och annan vuxenutbildning till samtliga som efterfrågar detta. När det gäller bostäder är det värre, då det
redan innan den ökade flyktingströmmen var ett kraftigt underskott av lägenheter och
andra former av boende i stort sett i hela Stockholms län. Ett par kommuner har dessutom
under hösten uttryckligen sagt att de inte kommer kunna ta emot den kvot som de är ålagda
att göra enligt bosättningslagen, på grund av bostadsbristen. 44 Ett ytterligare antal kommuner kommer enligt ställda prognoser få svårt att nå upp till den nivån av mottagande
som ställts som krav.
Brist på arbetskraft leder till lägre sysselsättningstillväxt
Inom vissa näringsgrenar och inom vissa specifika branscher på Stockholms läns arbetsmarknad är arbetskraftsbristen så stor att arbetsgivarna får tacka nej till nya uppdrag och
projekt. Detta är till exempel fallet vad gäller näringsgrenen byggverksamhet. Utifrån höstens intervjuundersökning går att utläsa att flertalet arbetsgivare inom näringsgrenen hade
kunnat utöka antalet anställda under prognosperioden, men på grund av bristen på perso-

43
44

Gymnasiebehovet – Trender och kunskap om Storstockholms gymnasieregion, KSL, 2016
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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nal med rätt utbildning har man fått tacka nej till vissa projekt. Även för offentliga arbetsgivare har bristen på arbetskraft fått till följd att sysselsättningsutvecklingen hämmas. Relativt stora andelar av de offentliga arbetsgivarna har i intervjuundersökningen meddelat
att de har fått sänka kvaliteten och att befintlig personal fått arbeta mer. I Stockholms län
beror bristen på arbetskraft inte främst på generationsväxling, som är tydligare i övriga
delar av riket. Istället handlar det om ett högt och långvarigt efterfrågetryck, tillsammans
med ett mycket lågt inflöde av nyutbildad personal inom näringsgrenarna. Dessutom är det
svårt för arbetsgivarna att attrahera personal från andra delar av landet, då bostadssituationen i länet är mycket ansträngd och det är svårt att få tag på en bostad. Att snabbt, och
utifrån varje individs förutsättningar, ta tillvara på den kompetens de nyanlända, utrikes
födda arbetssökande har med sig, kommer bidra till att lösa denna bristsituation. Detta kan
göras på många olika sätt, men ett av de mest effektiva sätten är att nyttja de snabbspår
som Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram för de individer som har rätt bakgrund och kan arbeta inom dessa näringsgrenar.
Samarbete och samverkan
Konjunkturen i Stockholms län har under de senaste åren varit god, så det är inte där de
stora utmaningarna för arbetsmarknaden finns. Det är snarare olika strukturella utmaningar som ligger närmast till hands att arbeta med på Stockholms arbetsmarknad. De
stora utmaningarna handla om bristproblematik, både vad gäller arbetskraftsutbudet och
tillgång till bostäder. Även utbildning är ett område där det måste tas gemensamma krafttag för att lyckas. Hur kan fler lockas att välja yrkesförberedande program på gymnasiet?
Hur kan man få fler att slutföra sina gymnasiestudier? Hur får man fler att göra rationella
utbildningsval, även i vuxen ålder, istället för att hamna i långtidsarbetslöshet? Detta är
några av de utmaningar som Arbetsförmedlingen bedömer som störst. Bedömningen är
också att för att nå goda resultat kommer det krävas samarbete och samverkan mellan ett
stort antal intressenter. Dessa kan vara kommuner, Länsstyrelsen, intresseorganisationer
och inte minst ett nära samarbete med arbetsgivare.
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Bilagor
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
Urvalet av privata arbetsställen 45 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är

45

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 1624 arbetsställen inom det privata näringslivet i Stockholms län och svarsfrekvensen blev 74 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 204 offentliga arbetsgivare i urvalet i Stockholms län och svarsfrekvensen uppgick till 86 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator 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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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive
grupp, genomsnitt av kvartal 2 2016 och kvartal 3 2016, Stockholms län
Kommun

Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

Unga Äldre
18-24 55-64
år
år

Utbildning
Inrikes
födda

Utrikes
födda

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Upplands Väsby

6,0

6,2

5,8

7,6

5,5

3,4

12,0

12,7

4,6

5,8

Vallentuna

2,5

2,3

2,7

3,9

2,7

1,9

6,0

4,8

2,3

2,1

Österåker

3,3

3,2

3,4

4,9

3,5

2,3

9,1

7,5

2,7

3,1

Värmdö

3,4

3,3

3,6

4,9

4,0

2,6

9,8

8,4

2,8

2,9

Järfälla

8,3

8,4

8,1

9,1

7,8

4,1

17,0

20,3

7,0

6,3

Ekerö

2,4

2,6

2,3

3,6

2,6

1,9

5,9

5,7

2,2

1,9

Huddinge

6,3

6,5

6,1

7,4

6,7

3,3

12,6

15,3

5,2

4,9

Botkyrka

11,0

11,8

10,4

11,5

12,2

5,1

17,2

22,3

8,9

8,0

Salem

4,3

4,6

4,1

7,5

5,1

3,0

9,4

9,4

3,7

3,7

Haninge

6,9

7,2

6,7

9,2

6,6

4,2

14,0

13,5

5,5

6,4

Tyresö

3,9

3,9

3,9

7,1

3,9

2,8

9,2

9,4

3,2

3,3

Upplands-Bro

6,3

6,6

6,1

7,4

6,2

3,7

13,4

13,5

5,0

5,7

Nykvarn

3,7

3,5

3,9

7,3

4,3

3,0

9,2

8,7

3,0

2,7

Täby

2,8

2,7

2,9

3,2

2,9

2,0

6,4

8,2

2,5

2,5

Sollentuna

2,4

2,4

2,3

2,3

2,4

1,6

6,5

8,7

2,3

2,1

Stockholm

4,9

5,0

4,8

6,6

5,1

2,6

11,3

14,2

4,6

3,8

Södertälje

6,0

5,9

6,2

6,6

7,0

3,3

14,0

19,0

6,0

4,2

Nacka

4,4

4,3

4,5

5,6

5,0

2,7

10,8

13,2

4,0

3,5

Sundbyberg

6,9

7,2

6,7

6,9

7,3

3,1

15,1

19,3

5,8

5,1

Solna

4,3

4,3

4,2

3,8

5,2

2,7

8,1

11,0

4,3

3,7

Lidingö

3,4

3,5

3,3

3,0

3,6

2,1

9,5

9,4

2,8

3,1

Vaxholm

2,5

2,4

2,6

3,8

2,9

1,8

7,8

6,2

1,9

2,5

Norrtälje

4,3

4,0

4,5

7,0

3,8

2,9

15,2

8,5

3,3

4,3

Sigtuna

6,7

6,8

6,7

7,5

6,2

3,0

14,3

15,5

4,8

5,8

Nynäshamn

5,5

5,7

5,3

9,8

4,8

3,9

13,5

13,3

4,0

4,4

Länet

6,1

6,1

6,0

7,2

6,6

3,2

14,1

17,0

5,4

4,4

Riket

7,4

6,9

7,9

11,3

6,0

4,2

21,4

21,2

6,2

4,9

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholms län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats www.arbetsformedlingen.se/prognoser hittar du arbetsmarknadsutsikter för
alla län samt för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen, som uppdateras två gånger
per år. Se www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. Här beskrivs jobbmöjligheterna under
det närmaste året för nära 200 yrken. Dessa täcker tillsammans 80 procent av arbetsmarknaden. För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under de närmaste fem och
tio åren. I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna
per yrkesområde på riksnivå. I publikationen Jobbmöjligheter i Stockholms län beskrivs möjligheterna att få jobb det närmaste året för ett stort antal av de yrken som finns på länets arbetsmarknad.
Prognosmaterialet är fritt att användas och får citeras med källhänvisning.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i juni 2017.

Omslagsbild: Scandinav

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholm 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 det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.
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 prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län presenterar vi i juni 2017.
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