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Sammanfattning
Ekonomi och konjunktur framöver
Sedan våren har utvecklingen för den globala ekonomin stärkts. I Sverige har utvecklingen hittills varit god under 2015. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator hösten 2015 visar att förväntningarna på efterfrågeläget hos det privata näringslivet i riket har ökat sedan våren och ligger klart över det normala sett till perioden våren 2007 till nu. Bedömningen är att kalenderkorrigerad BNP i Sverige kommer att öka starkt med 3,3 procent under 2015 och med 2,9 procent 2016.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015 framkommer också att stämningsläget bland de privata arbetsgivarna i Stockholms län är starkt och förväntningarna på framtiden
ligger tydligt över normal nivå för perioden våren 2007 till nu. Även de offentliga arbetsgivarna
ser optimistiskt på framtiden.

Prognos över sysselsatta och arbetslösa
Arbetsförmedlingens prognos hösten 2015 är att antalet sysselsatta i Stockholms län ökar med
26 000 personer i år, motsvarande en tillväxttakt på 2,3 procent. Utvecklingen bedöms förstärkas ytterligare in i 2016. Under nästa år väntas antalet sysselsatta öka med 29 000 personer
vilket motsvarar en tillväxt på 2,5 procent. Bäst bedöms utvecklingen bli för byggverksamheten
och delar av den privata respektive offentliga tjänstenäringen. Prognostalen för våren justeras
därmed upp med 0,1 procentenheter för 2015 och 0,4 procentenheter för 2016. Med en tillväxt
på totalt 55 000 jobb under prognosåren utgör Stockholm hela landets sysselsättningsmotor.
Samtidigt väntas antalet inskrivna arbetslösa öka med 500 personer under 2015. Det innebär
att antalet inskrivna arbetslösa väntas uppgå till 71 100 och att arbetslösheten landar på 6,1 procent fjärde kvartalet 2015. Därmed görs en liten upprevidering av arbetslöshetsnivån sedan vårens prognos. Bakgrunden är den inbromsning i nedgång av arbetslöshetsnivåer som har kunnat
skönjas under inledningen av 2015 och därefter den utplaning som har skett under hösten. Under 2016 väntas antalet arbetslösa öka med ytterligare 2 000 personer så att antalet inskrivna
arbetslösa vid fjärde kvartalet nästa år uppgår till 73 100. Detta skulle motsvara en oförändrad
arbetslöshetsnivå jämfört med slutet av 2015.

Arbetslöshetens sammansättning
Den enskilda grupp i Stockholms län som i genomsnitt hade högst arbetslöshetsnivå andra och
tredje kvartalen 2015 var personer med högst förgymnasial utbildning. Detta skiljer sig från situationen i riket där samma grupp istället var utrikes födda. Bakgrunden till detta är bland annat
att Stockholms län har en högre andel jobb med krav på teoretisk specialistkompetens än i riket
som helhet. Detta medför att individer med låg utbildningsnivå står sig, relativt andra grupper,
sämre på länets arbetsmarknad.
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Vid slutet av oktober 2015 tillhörde 71 procent av samtliga inskrivna arbetslösa en eller flera av
de grupper som bedöms ha utsatt ställning på arbetsmarknaden. Förenande för dessa är, trots
mycket stora variationer mellan de individer som ingår, att de bedöms löpa högre risk att hamna
i långa tider i arbetslöshet. De individer som räknas till dessa är just arbetslösa med högst förgymnasial utbildning och därutöver även arbetslösa födda utanför Europa, arbetslösa med
funktionsnedsättnings som medför nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa äldre (55-64 år).
Av samtliga 71 100 inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Stockholms län i oktober 2015
hade 38 procent varit inskrivna arbetslösa i över ett år. Detta var 1 000 fler personer än i oktober
2014. Ju längre tid en person är utan arbete, desto sämre blir hennes chanser att komma ut på
arbetsmarknaden och desto större blir risken att fastna i utanförskap.

Utmaningar på Stockholms läns arbetsmarknad
Med utgångspunkt i höstens prognostal är det svårt att hävda att utmaningarna på Stockholms
arbetsmarknad är konjunkturella. Istället är de mer av strukturell karaktär. De främsta utmaningarna är de skillnader mellan utbud och efterfrågan som finns. Detta gäller på såväl arbetssom bostadsmarknaden i länet.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015 framkommer att arbetskraftsbristen
i Stockholms län ökar samtidigt som det finns många inskrivna arbetslösa. Främst råder det
brist på personer med gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning. Samtidigt är arbetslösheten som högst bland personer med som mest förgymnasial utbildning. Missmatchen kan
lösas med utbildning och med fler jobb med lägre kvalifikationskrav.
Under hösten har befolkningen i Sverige kommit att öka mycket. Bland de personer som nu
söker uppehållstillstånd i Sverige skulle många gynnas av att komma till den tillväxtregion som
Stockholms län är. Här är arbetsmarknaden stark, det finns både många olika typer av ingångsjobb och jobb med hög och medelhög kvalifikationsgrad.
I oktober släpptes länsfördelningstal som angav att kommunerna i Stockholms län förväntas
ordna boende till 6 600 nyanlända personer i arbetsför ålder under 2016. Det här är personer
som inte har möjlighet att ordna eget boende utan är beroende av att lägenheter i hyresbostadsbeståndet bland privata och allmännyttiga bostadsbolag blir tillgängliga. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015 uppger samtidigt samtliga kommuner i Stockholms län att det råder bostadsbrist i länet.
Sammanfattningsvis ställer ovan krav på mer samarbete mellan beröra aktörer för att möta de
utmaningar som finns på arbetsmarknaden i Stockholms län. Formuleringen krav kommer från
att det helt enkelt inte går att bortse från att länets kapacitetsbegränsningar, utifrån den prognos
som görs hösten 2015, riskerar att verka dämpande på hela landets arbetsmarknad och ekonomi.
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Konjunkturläget i Stockholms län
Sverige har en liten öppen ekonomi och påverkas därför mycket av händelser på den globala
arenan. Utvecklingen för konjunkturen i landet som helhet påverkar i sin tur länen i olika utsträckning, bland annat beroende på olika näringsgrensstrukturer. I följande avsnitt beskrivs
utvecklingen för tillväxten globalt och nationellt såväl som för Stockholm. Vidare beskrivs hur
förväntningarna inför framtiden ser ut bland länets privata arbetsgivare enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015.

Stärkt optimism i omvärlden
Sedan våren har utvecklingen för den globala ekonomin förstärkts. Den amerikanska ekonomin
är inne i en god återhämtning. Samtidigt som arbetsmarknaden har förstärkts kraftigt har dock
tempot i tillväxten på senare tid varit något lägre än väntat. Den privata tjänstesektorn visar på
en mycket stark framtidstro och det mesta talar för att de amerikanska hushållen fortsätter att
agera draglok samt att investeringskonjunkturen i landet förstärks. Till följd av detta förutses
en ökande jobbtillväxt och fortsatt fallande arbetslöshet. Samtidigt finns orosmoln kring tillväxtländerna, i synnerhet Kina. En central förklaring till landets inbromsning är den svaga bostadsmarknaden. Den allmänna bilden är att den kinesiska tillväxten går in i en lugnare tillväxtbana. Skulle ekonomin försvagas ytterligare är risken stor att detta leder till en sämre tillväxt
även i USA och Europa. I Europa fortsätter återhämtningen sedan finanskrisen även om det sker
i måttlig takt. Utvecklingen pekar dock åt rätt håll för länder som Spanien, Italien och även
Frankrike. Arbetslösheten i euroområdet är sjunkande och bakom denna utveckling ligger en
god jobbtillväxt. Däremot kännetecknas arbetsmarknaden av stora problem som hög strukturarbetslöshet. Trots att euroområdet gått in i en återhämtningsfas kommer det att dröja länge
innan tillväxten är att betrakta som uppe i normala nivåer om man ser till historien. Arbetsförmedlingen gör bedömningen att den globala BNP-tillväxten landar på 3,5 procent 2016.

Svensk ekonomi är stark
I ett internationellt perspektiv är den svenska tillväxten förhållandevis stark. Hittills i år har
ekonomin utvecklats med en BNP-tillväxt över det historiska genomsnittet sedan år 2000.

Störst bidrag under 2015 har kommit från fasta bruttoinvesteringar och hushållens konsumtion. Enligt Konjunkturinstitutets (KI:s) konjunkturbarometer för november fortsätter
hushållen att vara negativa i sin syn på Sveriges ekonomi. Däremot är de betydligt mer positivt
inställda till sin egen ekonomi vilket är positivt för potentiell konsumtion.1
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för riket har ökat i höstens intervjuundersökning och
ligger nu tydligt över det historiska genomsnittet. Den sammantagna bilden resulterar i att Arbetsförmedlingens bedömning är att svensk tillväxt landar på 3,3 procent 2015 och knappt 2,9
procent under 2016. I våras var prognosen att kalenderkorrigerad BNP skulle öka med 2,9 under

1

SCB, Nationalräkenskaper kv 3 2015 och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för november 2015
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2015 och 3,0 procent under 2016. Den stora nedåtrisken för höstens prognos är om något inträffar som skulle få effekten att hushållens konsumtion skulle dämpas.

Stark konjunktur i Stockholm
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med arbetsgivarna framkommer att förväntningarna på efterfrågan kommande sex månader har stärks ytterligare. Arbetsgivarna är nu tydligt
mer optimistiska än normalt och angränsar ett läge då förväntningarna är mycket starkare än
normalt, vilket indikeras av 110-strecket i diagrammet nedan. 100-strecket indikerar ett normalt
förväntningsläge, medan nivåer under 90-strecket tyder på ett svagare läge än normalt.

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Stockholms län, våren
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Bilden av ett positivt stämningsläge bland arbetsgivarna i Stockholms näringsliv bekräftas också
av Konjunkturinstitutets senaste regionala konfidensindikator. 3 Att Stockholmskonjunkturen
är så stark är mindre förvånande utifrån det allmänna ekonomiska läget i landet och med att
länet under flera års tid har haft stora befolkningsökningar. Det senare har i sin tur skapat en
stark underliggande efterfrågan på flera delar av länets arbetsmarknad.

2
3

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
Konjunkturinstitutet, regionala konjunkturbarometern, kv 3 2015.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Näringslivets syn på sin efterfrågeutveckling utgör själva grunden för deras kommande efterfrågan på arbetskraft men det är inte den enda faktorn som spelar in. Hur konjunkturen utvecklas väger naturligtvis tungt i sammanhanget men jobbtillväxten beror också på hur kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal ser ut, om det pågår någon typ av strukturomvandling till följd av teknikutveckling samt om det finns strukturella brister på vissa typer av yrkeskategorier som verkar dämpande på möjligheterna för arbetsgivare att möta efterfrågan
på sina varor och tjänster.

Arbetsmarknadsindikatorer
I höstens intervjuundersökning framkommer att kapacitetsutnyttjandet bland de privata arbetsgivarna i näringslivet har sjunkit tillbaka jämfört med i våras. 65 procent av arbetsgivarna
kan inte öka sin produktion av varor och tjänster mer än marginellt innan de behöver rekrytera,
vilket är i nivå med genomsnittet för perioden 2007 fram till nu.
Utvecklingen av antalet varsel kan även den ses som en indikation på konjunkturläget och pågående strukturomvandling i en ekonomi. Antalet varsel i Stockholms län har legat på en lägre
nivå hittills under 2015, då antalet inkomna varsel under januari till och med oktober uppgick
till 9 900, vilket var närmare 700 färre än samma period föregående år. Situationen är densamma i riket, med lägre antal inkomna varsel 2015 jämfört med föregående år.
Samtidigt har bristen på arbetskraft ökat, både i förhållande till vårens prognosomgång och
jämfört med förra hösten. Andelen privata arbetsgivare som upplevt brist vid sina rekryteringar
uppgår till 29 procent, vilket är över genomsnittet för perioden. Vidare uppgav 57 procent av de
offentligt drivna verksamheterna att de upplevt brist vid rekrytering, vilket är en liten ökning
jämfört med vårens prognosomgång och fortsatt den högsta noteringen under jämförelseperioden 2007 fram till nu.
Slutligen har inflödet av nya lediga platser till Arbetsförmedlingen kan ses som en indikator på
kommande efterfrågan på arbetskraft. I Stockholms län har inflödet legat på en relativt hög nivå
under det senaste året. De flesta lediga platserna återfinns inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt inom utbildning, vård och omsorg.4

Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Mellan åren 2007 och 2013 har den genomsnittliga sysselsättningsutvecklingen i Stockholms
län varit 1,5 procent. Den bransch som har växt mest procentuellt sett under dessa sex år är
hotell- och restaurangverksamhet, som ökat antalet sysselsatta med i genomsnitt 4,8 procent
årligen. Vidare utgör antalet sysselsatta inom byggverksamhet i Stockholms län den näringsgren
Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
avseende lediga platser skall tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna
varierar över tid och konjunktur. Även annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.
4

8

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län

som har ökat mest procentuellt sett sedan 2007, i genomsnitt med 2,8 procent. Den privata
tjänstesektorn, som utgör en väldigt stor andel av Stockholms läns arbetstillfällen, ökade samtidigt med i genomsnitt 1,9 procent. Antalet arbetstillfällen inom offentlig verksamhet har ökat
med 1,6 procent.5
Mot bakgrund av resultaten i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015 och utvecklingen för arbetsmarknadsindikatorerna som redovisats gör Arbetsförmedlingen bedömningen att antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka under 2015. Utvecklingen väntas bli starkast inom byggverksamhet och privata tjänster. Antalet sysselsatta bedöms öka med 2,3 procent, motsvarande 26 000 personer. Vidare väntas sysselsättningen växla upp ytterligare under
2016, med samma näringsgrenar som drar. Därmed bedöms sysselsättningen öka med 2,5 procent vilket motsvarar 29 000 nya jobb.
Sysselsatta6 16-64 år i Stockholms län, 2004-2016, prognos 2015 och 2016. (Observera
att y-axeln är bruten)
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen reviderar därmed upp vårens prognostal för antalet sysselsatta något. Prognosen för 2015 justeras upp med 0,1 procentenheter samtidigt som prognosen för 2016 justeras
upp med 0,4 procentenheter. Anledningen till detta är främst ett starkare förväntningsläge på
framtiden och ökade anställningsplaner, vilket framkommer i svaren från höstens intervjuundersökning.
Under 2015 väntas den starkaste jobbtillväxten i länet att ske inom branscherna byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster, finansiell verksamhet
och företagstjänster samt offentlig förvaltning. Svagast väntas utvecklingen bli för industrin och
jord- och skogsbruket. Under 2016 väntas samma branscher driva sysselsättningsökningarna, i
en något starkare takt.
5
6

SCB, RAMS, 16-64 år.
Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Arbetslösheten rör sig sidledes
Befolkningstillväxten i Stockholms län har medfört en successivt växande arbetskraft vilket
långsiktigt innebär potentiellt högre nivåer både för sysselsatta och arbetslösa, beroende på utvecklingen på arbetsmarknaden. Nivån på den relativa arbetslösheten 7 avgörs i sin tur av vilken
av dessa parametrar som växer snabbast.
Mellan fjärde kvartalen 2014 och 2015 väntas antalet arbetslösa öka med 500 personer i Stockholms län så att det totala antalet uppgår till 71 100 personer. Givet den prognosticerade sysselsättningsökningen för samma period skulle detta innebära att arbetslöshetsnivån i länet landar
på 6,1 procent vid slutet av 2015. Detta betyder att det har skett en upprevidering av arbetslöshetsbanan jämfört med i våras då prognosen var att antalet arbetslösa skulle minska med 1 000
personer och den relativa arbetslösheten skulle landa på 6,0 vid slutet av innevarande år. Huvudorsaken till upprevideringen är den uppgång av arbetslöshetsnivåer som har kunnat skönjas
under 2015 års senare månader. En säsongrensad serie uppvisar en i stort sett sidledes utveckling av arbetslösheten i länet sedan slutet av 2014.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Stockholms län kvartal 4, 2004-2016, prognos för 20152016
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Källa: Arbetsförmedlingen

Mellan fjärde kvartalen 2015 och 2016 väntas antalet inskrivna arbetslösa fortsätta att öka med
ytterligare 2 000 personer så att antalet vid slutet av nästa år uppgår till 73 100. I våras gjorde
Arbetsförmedlingen bedömningen att arbetslösheten skulle minska med 1 500 personer, men
med anledning av att länet väntas få ett högre inflöde av nyanlända inskrivna arbetslösa, som
åtminstone initialt står längre ifrån arbetsmarknaden, har prognosen reviderats upp. Sammantaget motsvarar det en relativ arbetslöshetsnivå på 6,1 procent som andel av registerbaserad
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 2013.
7
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arbetskraft. Därmed är prognosen att arbetslösheten får en sidledes utveckling under prognosåren.

Stockholm är rikets sysselsättningsmotor
Under 2015 väntas antalet sysselsatta öka med totalt 60 000 personer i riket för att under 2016
öka med ytterligare 70 000 personer. Detta innebär att det har skett en upprevidering från vårens prognos då antalet beräknades till 50 000 personer i år och 60 000 nästa år. Under 2015
och 2016 väntas samtliga län i riket bidra till sysselsättningsökningen men skillnaderna i ökningstakt är stora mellan länen. Liksom tidigare fortsätter regioner med en mer diversifierad
näringsstruktur med större vikt i privat tjänstesektor att uppvisa en starkare jobbtillväxt än län
med tydligare industriprägel.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2015 och kvartal 4 2016
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2016

Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro

U
W
X
Y
Z
AC
BD

Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län

Bäst bedöms utvecklingen 2016 bli för Stockholms län vars sysselsättning ökar med 2,5 procent.
Detta beror delvis på inflyttning av företrädesvis personer i arbetsför ålder från övriga län och
länder. I övrigt bedöms Skåne, Östergötlands, Uppsala, Västra Götalands och Hallands län få
den starkaste jobbtillväxten under prognosperioden. Sämst bedöms utvecklingen bli för Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas län.
Resultatet av ökningarna i sysselsatta och minskningarna av antalet arbetslösa under nästkommande år visas i relativarbetslöshetsnivåerna i kartan nedan. Stockholms län bedöms, tillsammans med Uppsala och Hallands län fortsatt ha rikets lägsta arbetslöshetsnivåer vid slutet av
2016. Högst nivåer bedöms Gävleborgs, Södermanlands, Blekinge, Västernorrlands, Västmanlands, Skåne och Östergötlands län ha, alla med nivåer på över 8,7 procent som andel av registerbaserad arbetskraft.
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Näringsgrenar
Stockholms län har en väldiversifierad näringsgrensstruktur vilket innebär att jobben
återfinns inom en rad olika branscher. Detta får som effekt att sysselsättningsutvecklingen inte är beroende av någon enskild del av ekonomin. Länets främsta kännetecken 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.
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. Näst störst
i länet är den offentliga tjänstenäringen med 28 procent och därefter kommer industrin
och byggverksamheten som omfattar 7 respektive 6 procent av alla jobb. Lägst andel jobb
återfinns inom jord- och skogsbruket som endast sysselsätter 0,3 procent av alla med arbetsplats i länet.8
Andel förvärvsarbetande dagbefolkning per näringsgren samt bransch inom
privat tjänstenäring i Stockholms län år 2013
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28%
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Handel 14%

Information &
kommunikation 8%
Transport 5%

Industri 7%
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tjänster 5%
Hotell & rest. 4%

Bygg 6%

Jord- och
skogsbruk 0,3%

Källa: SCB, RAMS.

I följande avsnitt redovisas bedömningen för branschernas sysselsättningsutveckling för
prognosåren 2015 och 2016. Analyserna bygger på svaren från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning för alla näringsgrenar och branscher i Stockholms län hösten 2015.

Jord- och skogsbruk
Näringsgrenen jord- och skogsbruk omfattar 0,3 procent av samtliga förvärvsarbetande i
Stockholms, motsvarande 2 900 personer år 2013. Andelen är låg jämfört med rikets 1,5
procent. Enligt Skogsstyrelsen utövas skogsbruket i Stockholms län till 49 procent av entreprenörer, 42 procent av småskaliga skogsbruk och resterande andel av storskaliga skogsbruk. Därmed bedrivs småskaliga skogsbruk i större utsträckning i Stockholms län jämfört
8

SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
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med riket där samma andel ligger på 39 procent. Samtidigt är andelen storskaliga mindre
i Stockholms län.9
Antalet förvärvsarbetande i näringsgrenen har haft en svagt positiv utveckling med en årlig
genomsnittlig ökningstakt på 0,4 procent mellan åren 2007-2013. Jobbtillväxten kan därmed beskrivas som i stort sett oförändrad. I länet är växtodlingen den största näringen medan djurbesättningarna är krympande och mjölkbönderna mycket få. Utmärkande för länet
är dock hästnäringens storlek som omkring tio procent av lantbrukarna får sina huvudsakliga intäkter från.10
Enligt Lantbruksbarometern 2015 har i stort sett samtliga regioner i landet upplevt sämre
lönsamhet i sina lantbruk. Detta gäller även Mälardalen. Förväntningarna på kommande
år var dock betydligt starkare än tidigare och jämfört med övriga regioner.11
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015 visar att arbetsgivarna inom jordoch skogsbruk tror på en ökad efterfrågan på deras varor och tjänster under kommande
halvår. Läget ser betydligt bättre ut jämfört med föregående höst. Efterfrågan på ekologiskt
och närproducerade produkter ökar, vilket märks av hos länets arbetsgivare. Över hälften
av arbetsgivarna tror på en ökad efterfrågan under kommande halvår. Kapacitetsutnyttjandet har sjunkit marginellt jämfört med vårens prognos och ligger i linje med det historiska
genomsnittet våren 2007 fram till nu. 79 procent av arbetsgivarna uppger att de kan utöka
sin produktion med maximalt 10 procent innan de måste rekrytera. Vidare framkommer
att arbetsgivarna har upplevt en större brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret. Ungefär en femtedel av arbetsgivarna svarat att de upplevt arbetskraftsbrist
vid rekryteringar de senaste sex månaderna.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att antalet förvärvsarbetande kommer att öka
svagt under 2015 och 2016. Därmed ligger prognosen från i våras fast. Eftersom näringsgrenen endast står för 0,3 procent av samtliga jobb 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.12 Industrin i Stockholms län har sin tyngdpunkt inom telekom, läkemedels- och lastbilsproduktion och omfattar 7 procent av samtliga förvärvsarbetande i länet, eller 78 900 personer.13 Vid en jämförelse med riksgenomsnittet framgår
att Stockholm skiljer sig från riket stort i fråga om andelen jobb inom industrin. I riket är
andelen hela 7 procentenheter högre. Detta är en av huvudförklaringarna till att finanskrisen, då just många jobb inom eller nära kopplade till industrin försvann, inte slog lika hårt
mot Stockholms arbetsmarknad som mot vissa andra läns.
Inom Stockholm finns det bara två kommuner med tydlig industriprägel, sett till andel
jobb, och det är Södertälje och Järfälla kommun. Framför allt står Södertälje kommun ut
Statistiska Meddelanden JO11 SM 1501.
SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år. LRF, Lantbruksbarometern 2011.
11 Lantbruksbarometern 2015, LRF Konsult.
12 SNI 2007-koder 05-35.
13 SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
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med en andel på 33 procent. Detta beror på att kommunen utgör hemvist för två av länets
största arbetsgivare inom industri som, tillsammans med underleverantörer, sysselsätter
en inte obetydligt andel av samtliga industrianställda i länet. Lägst andel jobb inom industrin återfinns i Salem, Vaxholm och Danderyds kommun.

Andel förvärvsarbetande14 inom industrin per kommun i Stockholms län 2013
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Mellan åren 2007-2013 har antalet förvärvsarbetande inom industrin i Stockholms län
sjunkit med 1,8 procent årligen. Genomsnittet dras ner mycket av 2009 års minskning då
antalet förvärvsarbetande gick ner med hela 4,7 procent. Detta är den största minskningen
för en enskild näringsgren eller bransch under hela perioden. Förutom inverkan av den
intensifierade strukturomvandling som finanskrisen ledde till så kan man säga att näringsgrenen ständigt är utsatt för ett hårt strukturomvandlingstryck i och med att dess varor och
tjänster ofta säljs på en global marknad. Därutöver bör nedgången i antalet förvärvsarbetande inom näringsgrenen också ses i ljuset av att delar av näringsgrenens rekryteringar
allt oftare sker via bemanningsföretag vars förvärvsarbetande inte statistikförs inom industrin utan istället inom finansiell verksamhet och företagstjänster som rymmer bemanningsanställda.15

Spirande optimism inom industrin
I höstens intervjuundersökning framkommer att optimismen spirar bland Stockholms industriarbetsgivare. Förväntningsläget ligger nu klart över normalt sett till perioden våren
2007 fram till innevarande höst. Senast nivåerna låg högre var våren 2011.

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Industriarbetsgivarna har också, utöver bemanningsanställda kopplingar till sysselsättningsutvecklingen i den privata tjänstenäringen via sin påverkan på efterfrågan på andra företagstjänster.
14
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Stockholms
län, våren 2007-hösten 2015
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Samtidigt uppger arbetsgivarna ett kraftigt ökat kapacitetsutnyttjande och det ligger till
och med på den högsta nivån någonsin sett till perioden våren 2007 till nu. Bristen på personal de senaste sex månaderna har dock minskat och ligger istället strax under genomsnittet för samma period.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning denna höst är att antalet förvärvsarbetande
inom industrin kommer att vara oförändrat under 2015 för att därefter öka under 2016.
Ökningen under 2016 bedöms dock bli mycket svag. Därmed ligger prognosen från våren
fast. Industrin bedöms, stark efterfrågeförväntan till trots, fortsatt vara den näringsgren
som kommer att ha den sämsta utvecklingen för antalet förvärvsarbetande bland samtliga
näringsgrenar och branscher i länet under prognosperioden.

Byggverksamhet
Byggverksamheten består av nybyggnation och ombyggnad av bostäder, lokaler och anläggningar.16 Branschen omfattar 6 procent, eller 69 200 personer, av samtliga förvärvsarbetande i Stockholms län. I diagrammet nedan visas andelen förvärvsarbetande inom branschen för länets samtliga kommuner.
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Andel förvärvsarbetande17 inom byggverksamhet per kommun i Stockholms
län 2013
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De kommuner i Stockholms län vars arbetsmarknad har störst tyngdpunkt inom byggverksamhet är Nykvarn, Tyresö och Salem. Lägst andel jobb inom bygg återfinns i Stockholm,
Danderyd och Lidingö. Jämför man näringsgrenens andel av det totala antalet jobb i länet
med rikets framgår att Stockholms arbetsmarknad har en något mindre andel inom byggverksamhet, 6 jämfört med 7 procent.
Under senare år har antalet förvärvsarbetande ökat starkt inom byggverksamheten i Stockholms län. Perioden 2007-2013 låg ökningen på i genomsnitt 2,8 procent årligen. Detta
innebar att byggverksamheten hade den högsta jobbtillväxten av samtliga näringsgrenar.

Mycket stark framtidstro
I höstens intervjuundersökning framkommer att stämningsläget har stärkts ytterligare
bland länets arbetsgivare och förväntan på kommande sex månader ligger på den högsta
nivån sedan våren 2011. På nästföljande sida visas förväntningsläget bland byggarbetsgivarna i länet.

17
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Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Stockholms län, våren 2007-hösten 2015
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Att byggarbetsgivarna i Stockholm har mycket stark tilltro till framtiden är mindre förvånade. Även om påbörjad nybyggnation av bostäder i länet ligger på ungefär samma nivåer
som ifjol18 så finns det för närvarande stora utbyggnadsplaner i länet framöver och därtill
flera igångsatta projekt som löper. Samtidigt är det värt att notera att antalet färdigställda
bostäder har halkat efter ökningen i befolkning under senare år. Även om det inte råder ett
ett-till-ett-förhållande mellan dessa storheter så utgör bilden en illustration av underliggande efterfrågan på bostäder i länet.
Tillskott av bostäder och befolkningsökningar i Stockholms län, år 1975-2014
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Att det råder en stark byggkonjunktur bekräftas också av att kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal har ökat sedan våren. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna
18
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höst uppgav 74 procent av byggarbetsgivarna att de max kan öka sin produktion med 10
procent innan de måste utöka sin personalstyrka. Detta är den högsta andelen sedan hösten
2012.
Därtill har bristen ökat och andelen byggarbetsgivare som upplevt brist de senaste sex månaderna ligger nu på 31 procent vilket är strax under genomsnittet för perioden våren 2007
till nu. Efter information och kommunikation, vård och omsorg samt utbildning är byggverksamhet den bransch där högst andel arbetsgivare rapporterar problem med brist. Det
råder brist på flera yrkeskategorier inom branschen men främst är behoven av civilingenjörer inom bygg och anläggning samt byggnadsingenjörer och byggnadstekniker stora.
Bristen på personal inom dessa yrken kan också sägas utgöra en potentiell flaskhals både
för fortsatta ökningar av nybyggnation och sysselsättningsökningar i näringsgrenen.
Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta inom byggverksamhet kommer
att öka starkt under både 2015 och 2016. Därmed ligger prognosen från våren 2015 fast.

Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn är ett samlingsnamn på 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 637 000 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.
Näringsgrenenens utveckling av förvärvsarbetande mellan åren 2007 och 2013 har varit
god, i genomsnitt 1,9 procent årligen. I kraft av sin storlek och sina ökningstal har privata
tjänstesektorn utgjort motorn på Stockholms arbetsmarknad under perioden. 19
Som framgår i diagrammet på nästa sida återfinns högst andel jobb i länet inom privat
tjänstesektor i kommunerna Sigtuna, Stockholm och Sundbyberg. Alla dessa ligger över
länsgenomsnittet på 58 procent. Lägst andel jobb inom privat tjänstesektor finns i Salem,
Södertälje och Ekerö.
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Andel förvärvsarbetande20 inom privata tjänster per kommun i Stockholms
län 2013
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Privat tjänstesektor växlar upp ytterligare
Sedan våren har förväntningarna på framtiden bland arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn ökat starkt och nivån är betydligt högre än genomsnittet för perioden våren 2007
till nu. Majoriteten av arbetsgivarna tror på en ökad efterfrågan under kommande halvår
och förutser ytterligare en uppväxling på ett års sikt.

Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Stockholms län, våren 2007-hösten 2015
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Näringsgrenen har som helhet angett ett kapacitetsutnyttjande i linje med det historiska
genomsnittet sedan 2007. Av arbetsgivarna kan 62 procent inte öka sin produktion mer än
20
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10 procent innan de måste rekrytera. Andelen arbetsgivare som har upplevt brist vid rekryteringar har visserligen ökat sedan vårens undersökning men ligger fortfarande på förhållandevis låga nivåer, 22 procent. Detta är fortsatt under det historiska genomsnittet för
perioden 2007 fram till nu.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet förvärvsarbetande kommer
att öka starkt under både 2015 och 2016, vilket ligger i linje med bedömningen från i våras.
De delar av privata tjänstenäring som väntas driva utvecklingen är hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Inom handel, transport samt information och kommunikation förväntas tillväxten
av jobb öka men inte i samma takt som tidigare nämnda branscher. I avsnitten som följer
detta ges en mer utförlig beskrivning av bedömningen av utvecklingen framöver för
branscherna inom näringsgrenen.
Handel
Handeln är med sina 150 000 förvärvsarbetande den näst största delbranschen inom den
privata tjänstesektorn i Stockholms län. Branschen består av detalj-, parti- och provisionshandel samt handel och reparationer av motorfordon. Den genomsnittliga årliga jobbtillväxten mellan 2007 och 2013 har legat på 1,0 procent vilket är lägre än utvecklingen för
hela den privata tjänstenäringen och den genomsnittliga jobbökningstakten totalt sett i länet för perioden på 1,5 procent.21
I höstens intervjuundersökning framkommer att arbetsgivare inom handeln är betydligt
mer positivt inställda till framtida efterfrågan jämfört med tidigare prognosomgångar. Närmare 70 procent tror på en ökad efterfrågan under kommande halvår och endast ett fåtal
på en minskning. I våras var förväntad efterfrågeutveckling under genomsnittet för branschen, medan det i höstens undersökning ligger betydligt över genomsnittet och på högsta
nivån sedan 2007. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet fortsatt att sjunka ner till 47 procent och ligger liksom i våras under det historiska genomsnittet. Däremot har andelen arbetsgivare som upplevt brist ökat mycket jämfört med vårens undersökning, som då var
väldigt låg. I höstens undersökning har 24 procent av arbetsgivarna haft svårigheter vid
rekryteringar vilket är betydligt över genomsnittet för branschen.
KI:s konjunkturbarometer för november visar att förväntad försäljning inom handel fortsätter att vara mer optimistisk än normalt och att anställningsplanerna indikerar en viss
ökning av antalet sysselsatta.22 Den sammanvägda bedömningen blir att antalet förvärvsarbetande inom handeln kommer att öka under både 2015 och 2016 tack vare den utveckling som den privata konsumtionen bedöms få under prognosperioden. Bedömningen för
2015 ligger i linje med bedömningen i våras.

21
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SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
Konjunkturbarometern nov 2015, 3 månader sikt. Konjunkturinstitutet.
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Transport
Transport består av land-, sjö- och lufttransport, magasinering och stödtjänster till transport samt post- och kurirverksamhet. Sammantaget sysselsätter branschen 58 000 personer i Stockholm län vilket motsvarar 5 procent av samtliga sysselsatta i länet. 23
Mellan åren 2007 och 2013 har den genomsnittliga årliga sysselsättningstillväxten endast
varit 0,1 procent vilket avspeglar hur konjunkturkänslig branschen är. Transportbranschen
är beroende av utvecklingen för byggnadsverksamheten men även industrin och en delförklaring till den vacklande utvecklingen är den svaga internationella konjunkturen under
senare år.
Höstens intervjuundersökning bekräftar att transportkonjunkturen är på väg uppåt då arbetsgivarna uppvisar klart förhöjda efterfrågeförväntningar på framtiden. Kapacitetsutnyttjandet har ökat marginellt sedan vårens undersökning och ligger i linje med det historiska genomsnittet. Däremot har bristen minskat även om nivån fortfarande ligger över det
historiska genomsnittet.
I våras gjorde Arbetsförmedlingen bedömningen att antalet sysselsatta inom transport
skulle öka under 2015 och 2016. Mot bakgrund av resultaten från höstens intervjuundersökning ligger prognosen från i våras fast.
Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster
Branscherna hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster sysselsätter tillsammans 106 000 personer, motsvarande 10 procent, av alla som arbetar i
Stockholms län. Av de två är det personliga och kulturella tjänster som är störst. 57 000, 5
procent, av länets samtliga förvärvsarbetar i branschen. Hotell- och restaurangverksamheten är den minsta av alla branscher inom privat tjänstesektor i länet med sina 49 000
förvärvsarbetande. Samtidigt är det den enskilda bransch som har haft bäst jobbtillväxt av
alla under perioden 2007 till nu, med mycket starka 4,8 procent i årlig jobbtillväxt. Samma
siffra för personliga och kulturella tjänster var 2,1 procent.24
I höstens intervjuundersökning är arbetsgivarna inom de båda branscherna mycket positiva till sin förväntade efterfrågeutveckling framöver. Kapacitetsutnyttjandet har försvagats
sedan våren, men ligger högre jämfört med förra hösten. Samtidigt har bristen ökat. Det är
främst verksamheter inom hotell och restaurang som har upplevt en allt större brist på arbetskraft vid sina rekryteringar medan personliga och kulturella tjänster ligger kvar på låga
bristtal.
Den samlade bedömningen för hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster är att antalet förvärvsarbetande kommer att öka starkt, både under 2015
och 2016. Dessa bedömningar ligger därmed i linje med bedömningen från i våras. Bedömningen är att branscherna, jämte byggverksamhet och offentlig förvaltning, kommer att ha
starkast utveckling bland alla näringsgrenar och branscher gällande relativ jobbtillväxt under prognosperioden.

SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013. Att branscherna bedöms tillsammans har att göra med intervjuundersökningens utformning.
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Information och kommunikation
Inom information och kommunikation återfinns arbetsgivare inom både IT och media.
Stockholms län är rikets självklara 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 systemerare och programmerare är det största yrket i Stockholms län. Totalt arbetar 84 000 i branschen i länet
vilket motsvarar 8 procent av länets samtliga jobb. Mellan åren 2007 och 2013 har den
genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen i branschen varit 1,2 procent.25
I höstens intervjuundersökning har stämningsläget blivit något sämre för arbetsgivarna
inom information och kommunikation. Förväntningarna på kommande efterfrågeläge ligger en bra bit under genomsnittet för perioden våren 2007 till nu. Det är dock en större
andel av arbetsgivarna som uppgett ett förväntat oförändrat efterfrågeläge, samtidigt som
förhållandevis få tror på en minskning. Vidare har kapacitetsutnyttjandet stigit och ligger
över det historiska genomsnittet, vilket även gäller bristtalen inom branschen. Bristen har
även ökat i bemärkelsen att allt fler arbetsgivare inte ens försökt att rekrytera, trots att de
har haft behov. Närmare en av fyra arbetsgivare har svarat att de upplevt så kallad dold
brist. Sammanfattningsvis gör Arbetsförmedlingen bedömningen att förvärvsarbetande
inom information och kommunikation kommer att öka under både 2015 och 2016. Detta
ligger i linje med vårens prognos.
Finansiell verksamhet och företagstjänster
Den största delbranschen inom privat tjänstesektorn är finansiell verksamhet och företagstjänster. Branschen är mycket heterogen och innefattar 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 289 000 personer i branschen vilket gör den till den största
inom privat tjänstenäring i Stockholms län.26 Mellan åren 2007 och 2013 har den genomsnittliga årliga jobbtillväxten i branschen legat på 2,6 procent vilket är en av huvudförklaringarna till den positiva utvecklingen för privat tjänstenäring som helhet i Stockholms län.
I höstens intervjuundersökning har arbetsgivarna tydligt positiva förväntningar på efterfrågeläget framöver och är klart över genomsnittet för perioden våren 2007 till nu. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en hög nivå över det historiska genomsnittet. Andelen arbetsgivare som har upplevt brist vid rekryteringar har ökat igen och är nästan i nivå med
genomsnittet sedan 2007 fram till nu. Den samlade bedömningen är att antalet förvärvsarbetande kommer att öka starkt under 2015 och växla upp än mer under 2016 till en
mycket god utveckling. Detta ligger i linje med vårens prognos.

25
26

SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
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Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn består av verksamhetsområdena utbildning, vård och omsorg samt offentlig förvaltning och försvar. 27 Näringsgrenen är uppdelad mellan verksamheter som drivs i privat respektive offentlig regi. Sammanlagt omfattar näringsgrenen 28
procent av Stockholms läns förvärvsarbetande vilket motsvarar 311 000 personer. 28
Salem, Danderyd och Huddinge är de kommuner i länet som har högst andel förvärvsarbetande i näringsgrenen vilket hänger samman med den geografiska placeringen av Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Som diagrammet nedan visar är Sigtuna, Stockholms och Sundbybergs stad de kommuner med lägst andel jobb inom
näringsgrenen i länet.
Andel förvärvsarbetande29 inom offentliga tjänster per kommun i Stockholms
län 2013
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Utvecklingen för jobben inom den offentliga tjänstesektorn har varit något starkare än
sysselsättningsutvecklingen totalt i länet under senare år. Mellan 2007 och 2013 ökade antalet förvärvsarbetande i näringsgrenen årligen med i genomsnitt 1,6 procent. 30 Det som
utgör grunden för jobbtillväxt i näringsgrenen är den demografiska utvecklingen och den
offentliga sektorns finansiella situation.
Stockholms befolkning fortsätter att växa. Under de senaste fem åren har befolkningen i
genomsnitt ökat med 36 000 personer årligen vilket motsvarar en ökningstakt på 1,7 procent. Vid tidpunkten för skrivandet av den här prognosen var det svårt att bedöma storleken på befolkningsutvecklingen framöver. Klart stod dock att det fanns lite som talade för
lägre befolkningsökningar i Stockholms län under 2015 och 2016 än under föregående år.
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste Ekonomirapport från oktober 2015
räknar organisationen med att det reala skatteunderlaget växer med 1,9 procent under 2015

SNI 2007-koderna 84-88 och 99.
SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
29 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
30 SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år, 2013.
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och 2,7 procent under 2016. Efter 2016 väntas dock tillväxttakten avta. 31 I november lade
regeringen fram en ändringsbudget till riksdagen i vilken kommuner och landsting i landet
tillfördes 9,8 miljarder i en engångsutbetalning för budgetåret 2015 för att hantera den rådande flyktingsituationen.32

Ökad tjänsteproduktion framöver
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst såg de offentliga arbetsgivarna
inom offentlig tjänstesektor i Stockholm mycket positivt på sin kommande tjänsteproduktionsutveckling. Både på sex och sex till tolv månaders sikt låg förväntningarna på sin högsta
nivå någonsin sett till perioden våren 2007 till nu. Samma goda förväntningsläge återfanns
också bland de privata arbetsgivarna i näringsgrenen. Bland dessa uppgav arbetsgivarna
dock att kapacitetsutnyttjandet har minskat sedan våren och nivåerna nu ligger under genomsnittet för perioden våren 2007 till nu. Samtidigt uppgav de offentliga arbetsgivarna
en låg nivå för övertalig personal sett till samma period.
I höstens intervjuundersökning framkommer att bristen fortsatt ligger på höga nivåer för
arbetsgivarna inom offentlig tjänstesektor i länet. Bland de offentligt drivna verksamheterna rapporterar så många som 57 procent av samtliga arbetsgivare att de upplevt brist på
arbetskraft de senaste sex månaderna. Detta är en höjning med en procentenhet sedan våren och utgör därmed en toppnotering för perioden våren 2007 till nu. Bland privata arbetsgivare var andelen oförändrad sedan våren men bristen ligger fortsatt på en hög nivå
sett till det historiska genomsnittet, totalt uppgav 37 procent av dessa att de hade upplevt
brist.
Andelen arbetsgivare inom offentliga tjänster som upplevt brist vid rekrytering de
senaste sex månaderna, Stockholms län, våren 2007-hösten 2015
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SKL, Ekonomirapporten. Oktober 2015, s. 22.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/andringsbudget-med-anledning-av-flyktingsituationen/ (2015-11-27)
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Vid uppdelning av bristen på de olika verksamhetsområdena inom offentligt drivna verksamheter var bristen högst inom vård och omsorg. Hela 79 procent av de offentliga arbetsgivarna inom området uppgav i höstens intervjuundersökning att de hade upplevt brist vid
rekrytering av personal de senaste sex månaderna.
Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att antalet sysselsatta inom offentliga tjänster
kommer att fortsätta öka under 2015 och 2016. Därmed ligger prognosen från våren fast. I
följande avsnitt beskrivs bedömningarna för utvecklingen för de olika verksamhetsområdena inom näringsgrenen.
Utbildning
Utbildningssektorn innefattar förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och
eftergymnasial utbildning. Sammanlagt har verksamhetsområdena 107 000 förvärvsarbetande i länet vilket innebär att verksamhetsområdet sysselsätter 10 procent av samtliga förvärvsarbetande. Under perioden 2007 till 2013 har den genomsnittliga årliga jobbtillväxten
inom verksamhetsområdet legat på 1,7 procent.33
Utvecklingen för antalet jobb inom utbildningssektorn påverkas mycket av årskullarnas
storlek. Ökningstakten av antalet personer i åldrarna 0-5 år har visserligen minskat något
under de senaste tre åren. Samtidigt har detta skett från mycket höga nivåer vilket betyder
att det inte bedöms hinna få några dämpande effekter på arbetskraftsefterfrågan inom
verksamhetsområdet under prognosåren. Totalt fanns det 176 000 individer i åldrarna 05 år i Stockholms län vid slutet av 2014. Detta var 1 200 fler än vid slutet av 2013. 34
Trycket på förskolan har nu också förlängts till grundskolan som även den har haft ett stadigt ökat elevantal under senare år och bedöms fortsätta ha det under prognosperioden.
Totalt uppgick antalet invånare i åren 6-15 år i Stockholms län till 255 000 individer vid
slutet av 2014. Detta var 8 400 fler än under 2013.35
Medan efterfrågan ökar inom förskolan och grundskolan har under senare år den omvända
situationen rått för gymnasieskolan. Där har istället antalet elever krympt i takt med att det
tidiga 90-talets stora årskullar har tagit studenten och ersatts av yngre årskullar som är
färre till antalet. Totalt uppgick befolkningen i länet mellan 16 och 19 år till 92 000 personer vid slutet av 2014. Detta var 2 900 färre än vid slutet av 2013.36
Hur inflödet av nyanlända barn med uppehållstillstånd, både ensamkommande och barn
med familjer, kommer att påverka storleken på de olika årskullarna i länet under 2015 och
2016 är i dagsläget svårbedömt.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst framkommer att både de offentliga och privata arbetsgivarna inom utbildning ser mycket positivt på sin kommande tjänsteproduktionsutveckling. Kapacitetsutnyttjandet bland de privata arbetsgivarna ligger
mycket högt och övertaligheten bland de offentliga arbetsgivarna är låg i förhållande till
historiska nivåer. Samtidigt har bristen inom utbildningssektorn minskat något, både

SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2013.
SCB, Befolkningsstatistik 2014.
35 SCB, Befolkningsstatistik 2014.
36 SCB, Befolkningsstatistik 2014.
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bland privata och offentliga utförare. Andelen offentliga arbetsgivare inom verksamhetsområdet med upplevd brist ligger dock alltjämt på en hög nivå, 66 procent, sett till det historiska genomsnittet våren 2007 till nu som varit 47 procent. Det verksamhetsområde
som sticker ut mest när det gäller bristtal är grundskolan.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet förvärvsarbetande inom utbildningssektorn i Stockholms län kommer att öka under både 2015 och 2016. Prognosen
från i våras är därmed oförändrad.
Vård och omsorg
Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård, vård och omsorg med boende samt öppna
sociala insatser. Totalt arbetar 12 procent, eller 135 000, av alla förvärvsarbetande i Stockholms län inom näringsgrenen.37 Mellan åren 2007 och 2013 har den genomsnittliga årliga
sysselsättningsökningen varit 1,5 procent i verksamhetsområdet. Liksom för utbildningssektorn beror efterfrågan på den demografiska utvecklingen men till skillnad från utbildningssektorn påverkas vård och omsorg snarare av storleken på årskullarna från första halvan av 1900-talet än födelsetalen under senare år. 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 8 100 årligen.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst framkommer att de offentliga
vård- och omsorgsarbetsgivarna ser positivt på sin tjänsteproduktionsutveckling framöver.
Samtidigt som kapacitetnyttjandet bland de privata arbetsgivarna har sänkts ligger övertaligheten bland de offentliga arbetsgivarna mycket låg sett till perioden våren 2007 till nu.
Vidare framkommer att bristen för de offentliga arbetsgivarna i verksamhetsområdet ligger
kvar på samma höga nivå som i våras. Hela 79 procent av arbetsgivarna uppgav att de hade
upplevt brist vid rekrytering de senaste sex månaderna. Bland de privata arbetsgivarna
hade samma andel ökat till 47 procent vilket är den högsta noteringen någonsin sett till
perioden våren 2007 till nu.
Situationen beror på att det råder obalans mellan tillgång och efterfrågan inom flertalet
yrken i vård och omsorg. Under de senaste åren har bristen på sjuksköterskor särskilt kommit att förstärkas. Nu råder det inte bara som tidigare brist på specialistutbildade sjuksköterskor utan också på grundutbildade. Därutöver uppger arbetsgivarna i allt högre utsträckning att de upplever att det till exempel är svårt att rekrytera undersköterskor som
motsvarar deras krav. Det finns flera tänkbara förklaringar till de höga bristtalen inom vård
och omsorg. Att bristen nu tycks ha förlängts från de offentliga till de privata arbetsgivarna
är illavarslande och ställer krav på tät dialog och nära samverkan mellan samtliga berörda
parter för att utvecklingen ska kunna vända.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet förvärvsarbetande inom vård
och omsorg i Stockholms län kommer att öka under både 2015 och 2016. Detta innebär att
vårens prognos för verksamhetsområdet ligger fast.
Offentlig förvaltning
Offentlig förvaltning sysselsätter 6 procent, eller 69 000, av alla som arbetar i Stockholms
län. Förutom anställda inom offentlig förvaltning innefattar verksamhetsområdet också
37

SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2013.
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sysselsatta inom försvaret och ett fåtal personer vid internationella organisationer, utländska ambassader och dylikt. Under perioden 2007-2013 har verksamhetsområdet haft
en årlig genomsnittlig jobbtillväxt på 1,5 procent. 38
Anställningsbehovet inom den offentliga förvaltningen följer inte befolkningsutvecklingen
lika nära som inom utbildningsväsendet eller vård och omsorg men påverkas naturligtvis
på längre sikt. Fler personer som omfattas av offentliga system innebär fler uppgifter för
förvaltningen även om effektiviseringar kan verka i motsatt riktning. Den stadiga befolkningsökning som har skett i Stockholms län under senare år har dock lett till ökade personalbehov inom förvaltningen.
I höstens intervjuundersökning framkommer att arbetsgivarna inom offentlig förvaltning i
länet har stärkt sina förväntningar på sin kommande tjänsteproduktion. Framför allt är det
kommunerna som tror på en ökad tjänsteproduktion kommande sex månader. Därtill har
andelen statliga arbetsgivare som uppger att de har upplevt brist på personal de senaste
sex månaderna ökat.
Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att antalet förvärvsarbetande inom den
offentliga förvaltningen kommer att vara starkt ökande, både under 2015 och 2015. Därmed skruvas prognosen från i våras upp från ökande till starkt ökande för båda år.

38
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Brist- och överskottsyrken
Även om arbetslösheten är hög inom vissa yrken i länet och konkurrensen bland sökande
är stor, råder det samtidigt brist på arbetskraft inom andra. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar hösten 2015 framkommer att mer än var fjärde företag i det privata näringslivet har upplevt brist på arbetskraft. Andelen har ökat jämfört med senaste års intervjuundersökningar och ligger över genomsnittet för perioden sedan 2007 fram till nu. Inom
det privata näringslivet är bristen som störst inom byggverksamhet, information och kommunikation samt privat driven utbildning, vård och omsorg.
Vidare har arbetsgivarna inom offentligt drivna verksamheter uttryckt en fortsatt mycket
hög nivå av bristtal. Hela 57 procent av arbetsgivarna har angett att de upplevt brist vid
rekrytering. Det är en marginellt högre andel jämfört med vårens resultat men alltjämt den
hösta noteringen sedan våren 2007. Orsakerna till detta är flera. Tack vare länets stora befolkningsökningar är efterfrågan på tjänsterna inom näringsgrenen hög. Utöver detta har
antalet utbildade inom flertalet yrken inom sektorn inte hängt med i denna utveckling. Till
detta kan också läggas att det är skillnader i synen på löner och/eller arbetsvillkor mellan
arbetsgivare och arbetstagare vilket har bidragit till utvecklingen.
Vidare framkommer att rekryteringarna i det privata näringslivet i viss utsträckning har
påverkats av arbetskraftsbristen. Bland annat har arbetsgivarna fått sänka kraven på yrkeserfarenhet eller utbildning, rekryteringarna har dragit ut på tiden eller så har de helt
enkelt inte lyckats rekrytera personal. I de fallen har arbetskraftsbristen fått konsekvensen
att befintlig arbetskraft fått arbeta mer eller att man hyrt in personal från bemanningsföretag istället. Motsvarande svar inom offentligt driven verksamhet är att rekryteringarna
har tagit längre tid än normalt eller att man helt enkelt inte lyckats rekrytera. Konsekvensen av arbetskraftsbristen blev till största del att befintlig personal fått arbeta mer och att
man hyrt in personal från bemanningsföretag men även att exempelvis servicen minskade.
En tiondel av arbetsgivarna inom privata näringslivet och offentligt drivna offentliga tjänster och har angett att bristen har varit så påtaglig att de inte ens försökt rekrytera, så kallad
dold brist. De branscher där bristen varit så hög att rekrytering har uteblivit är främst information och kommunikation samt industrin.
En aspekt av bristtalen är att bristen tycks vara som mest allvarlig i branscher med störst
snedfördelning mellan könen. Inom exempelvis utbildning, vård och omsorg är mer än tre
av fyra förvärvsarbetande kvinnor39, och det är inom dessa verksamheter som bristtalen är
som högst. Vidare ligger bristtalen inom mansdominerade branscher som byggverksamhet,
transport, information och kommunikation samt inom industrin betydligt över andelen
inom övriga branscher. Exempelvis inom hotell och restaurang, där könsfördelningen är
väldigt jämn, har endast 7 procent av arbetsgivarna upplevt brist.
I tabellen på nästa sida presenteras ett urval av de brist- respektive överskottsyrken på ett
års sikt utifrån vad som framkommit i höstens intervjuundersökning. I februari släpps fler
yrkesbedömningar på Arbetsförmedlingens hemsida.

39
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Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Stockholms län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Bagare/konditorer
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Förskollärare
Installationselektriker
Kockar
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Socialsekreterare
Undersköterskor

Banktjänstemän
Brevbärare
Ekonomiassistenter
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Löne- och personalassistenter
Personliga assistenter
Vaktmästare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2016 för ett urval av yrken i länet.

Bristyrken kännetecknas framför allt av att utbildningskraven är högre. Det goda stämningsläget inom byggverksamhet har bidragit till en ökad efterfrågan på civilingenjörer
inom bygg och anläggning samt byggnadsingenjörer och byggnadstekniker. Samtidigt har
arbetsgivarna under en längre period haft svårt att tillsätta dessa tjänster. Vidare finns en
stor efterfrågan på yrken inom IT såsom mjukvaru- och systemutvecklare, vilket ingår i det
yrke som sysselsätter flest i länet. Bristen inom hälso- och sjukvård har funnits länge och
gäller exempelvis så gott som samtliga specialistutbildade sjuksköterskor. Det råder dock
inte enbart brist på yrken som kräver högskole- eller universitetskompetens utan även på
vissa yrken som kräver yrkesinriktad gymnasieutbildning, exempelvis installationselektriker, kockar och undersköterskor.
De yrken som det är överskott på kännetecknas av att utbildningskraven generellt är lägre,
vilket gör att det är många som kan konkurrera om de lediga platserna. Det råder exempelvis stor konkurrens bland sökanden till yrken som försäljare inom dagligvaru- och fackhandel, personliga assistenter och vårdbiträden. För att öka sina möjligheter till jobb inom
yrken med stor konkurrens kan det handla om att inneha de kompetenser som arbetsgivare
efterfrågar, exempelvis körkort, språkkunskaper, eller säljegenskaper. Det bör dock tilläggas att även om konkurrensen är hård inom vissa yrken så sker hela tiden en omsättning
på arbetsmarknaden vilket innebär många jobböppningar för individer.
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraften utgörs av personer i arbetsför ålder som vill och kan arbeta och därmed
står till arbetsmarknadens förfogande. Dessa kan antingen vara sysselsatta eller arbetslösa. Storleken på arbetskraften beror framför allt på befolkningsutvecklingen i arbetsför
ålder men bestäms slutgiltigt av arbetskraftsdeltagandet bland dessa. Arbetskraftsdeltagandet i sin tur minskar vid ökat studiedeltagande, ökad sjukfrånvaro eller förtidspensionering bland den arbetsföra befolkningen.

Stockholms befolkning har ökat stadigt
Arbetskraftstillväxten i Stockholm drivs av länets kraftiga befolkningsökningar. Under det
senaste decenniet låg den årliga befolkningstillväxten på 1,6 procent i genomsnitt. Utvecklingen har varit särskilt stark under den senare delen med årliga ökningstal på över 35 000
personer. Totalt uppgick Stockholms befolkning vid slutet av tredje kvartalet 2015 till
2 224 000 personer.
De största kommunerna i länet sett till befolkning var vid slutet av tredje kvartalet 2015
Stockholms stad (922 000 invånare), Huddinge (105 000), Nacka (98 000) och Södertälje
(93 000). Mellan kommunerna i Stockholms län kan skillnader i senare års befolkningstillväxt noteras. Sundbyberg, Solna, Nacka och Sigtuna har alla haft en årlig tillväxttakt på
över 2 procent under det senaste decenniet. Fyra kommuner har samtidigt haft takter på
under 1 procent. Dessa var Norrtälje, Danderyd, Nynäshamn och Lidingö.
Stockholms befolkningstillväxt är landets högsta och har under det senaste decenniet varit
ungefär dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Länet driver den pågående utveckling där
Sveriges befolkning alltmer koncentreras kring storstäderna medan antalet invånare i övriga län har ökat i långsammare takt eller till och med minskat.
Befolkningsökningen i länet under 2014 berodde till knappa hälften på ett positivt flyttnetto gentemot utlandet, omkring två femtedelar på ett positivt födelsenetto och resterande
dryga tiondel på att inflyttningen till länet från övriga landet var större än utflyttningen.

Utrikes födda står för tillskottet i arbetsför ålder
I det korta perspektivet påverkas arbetskraften framför allt av tillväxten av befolkningen i
arbetsför ålder. Under det senaste decenniet har befolkningen mellan 16-64 år i Stockholms
län ökat med i genomsnitt 1,4 procent årligen.40 Det här innebär att tillväxten i arbetsför
ålder har varit något lägre, 0,2 procentenheter, än i befolkningen i samtliga åldrar. De senaste tre åren har tillväxttakten för antalet 16–64-åringar också avtagit något. Mellan 2013
och 2014 växte befolkningen i arbetsför ålder sammantaget med 17 300 personer vilket
motsvarade en ökningstakt på 1,2 procent.
Vid uppdelning av de senaste årens ökningar av antalet personer i åldrarna 15-64 år på
födelselandgrupp framgår att det är utrikes födda som har drivit den positiva utvecklingen

40

Motsvarande andel för riket har endast varit 0,5 procent.
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för befolkningen i arbetsför ålder i Stockholms län. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen mellan åren 2001 och 2014.
Befolkningsökningar i åldrarna 15-64 år, Stockholms län, år 2001-2014
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I riket är situationen än mer utpräglad än i Stockholms län och i landet som helhet har
antalet inrikes födda personer i arbetsför ålder (16-64 år) till och med minskat under de
senaste åren. Eftersom antalet sysselsatta i riket under senare år samtidigt har ökat i god
takt innebär detta att det är utrikes födda som har stått för senare års jobbtillväxt i Sverige.41

Försörjningskvoten har ökat
Befolkningen i arbetsför ålder påverkar inte bara arbetskraftens potentiella storlek (och
därigenom potentiell nivå för ökningen av antalet sysselsatta) utan också den demografiska
försörjningskvoten42. Diagrammet nedan visar utvecklingen för denna kvot har sett ut i
Stockholms län mellan åren 1968 och 2014.

SCB, AKU. Säsongrensade serier över inrikes och utrikes födda 15-74 år, jan 2008 – okt 2015.
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antalet personer 0–19 år och 65
år och äldre dividerat med antalet personer 20–64 år. Därefter multipliceras summan med 100.
41
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Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län

33

Demografisk försörjningskvot i Stockholms län, år 1968-2014
Försörjningskvot Stockholms län
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Under 2014 låg kvoten på drygt 65 vilket innebär att det på 100 personer i dem mest förvärvsaktiva åldrarna 20–64 år i länet gick 65 personer som var yngre eller äldre. Som framgår av diagrammet hade försörjningskvoten i Stockholms län en nedåtgående trend fram
till början av 2000-talet varefter den vände uppåt. Efter detta har kvoten stadigt ökat och
under 2014 låg den på sin högsta nivå sedan år 1982. Även om försörjningskvoten är ett
grovhugget mått illustrerar det ändå försörjningssituationen och det potentiella skatteunderlaget över tid. För en positiv utveckling för skatteunderlaget är det viktigt att ha en så
låg försörjningskvot som möjligt.

Befolkningsutvecklingen framöver
I juni 2015 levererade Statistiska Centralbyrån (SCB) en regional befolkningsprognos till
Arbetsförmedlingen. Sedan dess har befolkningsprognosen för riket som helhet, med anledning av utvecklingen för migrationen och Migrationsverkets senaste prognos som presenterades i oktober 2015, skrivits upp i en tilläggsprognos till regeringen. Vid tidpunkten
för skrivandet av den här prognosen var det svårbedömt hur inflödet till befolkningen i
arbetsför ålder kommer att se ut under prognosperioden. Utvecklingen kommer till stor del
att bero på hur många som beviljas uppehållstillstånd i landet under året men också på hur
många av dessa som därefter antingen ordnar eget boende alternativt blir kommunplacerade i Stockholms län.

Arbetskraftsdeltagandets utveckling
Arbetskraftsdeltagandet anger 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 tillgängliga jobb. Arbetskraftsdeltagandet varierar också med sjukskrivningar, förtidspensioneringar och deltagande i heltidsstudier bland den arbetsföra befolkningen samt förändringar i trygghets- och transfereringssystemen.
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Under 2013 deltog 79 procent43 av befolkningen mellan 16 och 64 år i Stockholms län i
arbetskraften. Detta var något högre än riksgenomsnittet som låg på 78 procent. Arbetskraftsdeltagandet i Stockholms län har ökat med 5 procentenheter mellan åren 2003 och
2013. Bryts arbetskraftsdeltagandet ner på undergrupper framgår att arbetskraftsdeltagandet varierat mycket mellan dessa. Lägst arbetskraftsdeltagande hade personer med högst
förgymnasial utbildning – 53 procent av dessa deltog i arbetskraften 2013. Värt att notera
är att det är samma undergrupp som hade högst relativarbetslöshetsnivåer i länet under
andra och tredje kvartalet 2015.
Arbetsförmedlingens bedömning denna höst är att arbetskraften i Stockholms län kommer
att fortsätta öka under prognosperioden, främst drivet av en fortsatt befolkningstillväxt i
arbetsför ålder. Ökningarna liksom tidigare framför allt att bestå av utrikes födda personer.
Ökningen av arbetskraften bedöms bli större under 2016 än under 2015.

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 2013.
43
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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
Vid slutet av oktober 2015 uppgick arbetslösheten i Stockholms län till 6,4 procent. Som
framgår av diagrammet nedan ligger arbetslösheten för länet en bit under nivån för riket,
som vid samma period var 7,9 procent.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft,
Stockholms län, januari 1995-oktober 2015
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Under det senaste årtiondet har arbetslösheten i länet varit som högst i mitten av 2013, då
andelen närmade sig 7 procent. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit något fram till inledningen av 2015. Därefter tycks arbetslösheten ha planat ut helt i sin nedåtgående trend och
rört sig i stort sett sidledes fram till oktober månad innevarande år. Totalt uppgick antalet
inskrivna arbetslösa i länet då till 71 100 personer, vilket var 200 personer fler än i oktober
2014. För första gången sedan inledningen av 2014 låg därmed antalet inskrivna arbetslösa
på en högre nivå jämfört med motsvarande period föregående år.
Hittills i år har länet haft ett lägre inflöde av inskrivna arbetslösa i förhållande till tidigare
perioder, motsvarande sammanlagt 5 300 personer färre under januari till oktober 2015
jämfört med samma period året innan. Samtidigt har utflödet till jobb varit lägre i förhållande till motsvarande period året innan. Under januari till och med oktober 2015 har det
totala utflödet minskat med 6 800 personer.
Samtidigt som det har skett en inbromsning av arbetslösheten i det totala åldersspannet
16-64 år har den nedåtgående trenden med fortsatt minskande antal inskrivna arbetslösa
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unga (18-24 år) hållit i sig även under oktober. I slutet av månaden var närmare 9 200
ungdomar i åldrarna 18-24 år inskrivna arbetslösa i Stockholms län, vilket var 1 400 färre
jämfört med ifjol. Därmed uppgår den relativa arbetslösheten för ungdomar till 8,3 procent
av länets registerbaserade arbetskraft i åldrarna 18-24 år, vilket innebär att Stockholm fortsatt har lägst ungdomsarbetslöshet i landet. En säsongrensad serie visar att nedgången inleddes under sommaren 2013. Nedgången i ungdomsarbetslösheten följer trenden i riket
och beror i grunden på en jobbtillväxt inom branscher med typiska ingångsjobb för ungdomar, såsom exempelvis hotell- och restaurangverksamhet.

Arbetslöshetens sammansättning
Samtidigt som arbetslösheten har bromsat in i sin nedåtgående bana har tudelningen på
arbetsmarknaden blivit allt större. Diagrammet nedan visar halvårsgenomsnitt för arbetslöshetsnivåer för några undergrupper av inskrivna arbetslösa i Stockholm och i riket. De av
dessa grupper där skillnaderna i arbetslöshetsnivåer är som störst mellan riket och Stockholms län är unga (18-24 år), utrikes födda och personer med högst förgymnasial utbildning. Förklaringen ligger delvis i Stockholms näringsgrensstruktur med en hög andel jobb
inom privat tjänstesektor vilket gynnar alla dessa grupper. För gruppen utrikes födda inverkar troligen också att individer i gruppen i Stockholms län i regel har en högre utbildningsnivå än i genomsnitt i riket.44
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och kv 3 2015, Stockholms län
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Den grupp som hade högst arbetslöshetsnivå i riket är utrikes födda medan det i Stockholms län istället är personer med högst förgymnasial utbildning. Bakgrunden till detta är
att Stockholm har en högre andel jobb med krav på teoretisk specialistkompetens än vad
riket som helhet har.45 I Stockholms län uppgår arbetslösheten för dem som har grundskola
SCB, 2014. 44 procent av alla utrikes födda i Stockholms län hade eftergymnasial utbildning år
2014. Detta kan jämföras med samma andel i riket som var 40 procent.
45 Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm 2020 - en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos,
s. 20ff.
44
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som högsta utbildningsbakgrund till 17 procent, vilket är närmare tre gånger så hög jämfört
med dem som har en gymnasial utbildning (för motsvarande uppgifter per kommun, se
bilaga 3).46 Av samtliga inskrivna arbetslösa utgör denna grupp 29 procent. Arbetslösheten
bland dem som saknar gymnasieutbildning är som högst i Södertälje och Botkyrka kommun (30 procent respektive 23 procent) då de ligger över rikets genomsnitt på 20 procent
i denna grupp. I Vallentuna kommun är den relativa arbetslösheten för denna grupp betydligt lägre då den uppgår till 5 procent.
Utrikes födda har arbetslöshetsnivåer som är fyra gånger högre än arbetslösheten för personer födda i Sverige. Antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda utgör en stor andel
av samtliga inskrivna arbetslösa i länet, nämligen 59 procent. Arbetslösheten i gruppen
uppgår till 15 procent i länet. Motsvarande andel för personer födda i Sverige var 4 procent
i Stockholms län och 5 procent i riket. Arbetslösheten bland utrikes födda har ökat med 0,9
procentenheter i riket under perioden april till september 2015 jämfört med föregående år.
I Stockholms län däremot har arbetslösheten bland utrikes födda minskat marginellt med
0,1 procentenhet under motsvarande period.
I genomsnitt var arbetslösheten under perioden april till september 2015 densamma för
kvinnor som för män, 6 procent. Likaså är fördelningen av antalet inskrivna arbetslösa
kvinnor och män i stort sett lika stor, 49 procent kvinnor och 51 procent män. Detta skiljer
sig mot nivåerna för riket, där andelen inskrivna arbetslösa män utgör 55 procent av samtliga inskrivna arbetslösa, samtidigt som den relativa arbetslösheten är 0,9 procentenheter
högre för män än för kvinnor.

Nyanlända inskrivna arbetslösa
Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser
för vissa nyanlända. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till arbete
eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med individerna upprätta en individuell etableringsplan som innehåller arbetsförberedande aktiviteter samt undervisning i svenska och samhällsorientering. 47
Antalet nyanlända inskrivna arbetslösa har ökat kraftig de senaste tre åren vilket beror på
en ökad invandring från konfliktdrabbade länder såsom Syrien, Irak och Afghanistan. I
slutet av oktober 2015 var 8 000 nyanlända inskrivna som arbetslösa i Stockholms län. Av
dessa omfattades 4 100 personer av etableringsuppdraget. Antalet nya deltagare har under
2015 (jan-okt) legat på i genomsnitt 200 inskrivna arbetslösa varje månad, samtidigt som
det genomsnittliga utflödet från uppdraget har legat något lägre (130 personer). Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa som omfattades av etableringsuppdraget i oktober 2015
är något fler jämfört med samma månad året innan. Sett ur ett lite längre perspektiv har
antalet deltagare i uppdraget nästan fördubblats sedan inledningen av 2013.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, genomsnitt av kv 2 och kv
3 2015, Stockholms län
47 Lagen om etableringsinsatser omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas liksom anhöriga till nyanlända. Lagen trädde
i kraft den 1 december 2010. Observera att samtliga nyanlända inskrivna arbetslösa inte ingår i Etableringsuppdraget.
46
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Samtidigt har den genomsnittliga utbildningsnivån bland programdeltagarna höjts den
senaste tiden. I oktober 2013 hade 45 procent av de inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget högst förgymnasial utbildning, samtidigt som deltagarna med en eftergymnasial utbildning uppgick till 33 procent. Motsvarande andelar för oktober 2015 är att
andelen med högst förgymnasial utbildning har minskat till 42 procent samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildningsbakgrund har ökat till 37 procent.

Tider i arbetslöshet
Av totalt 71 100 inskrivna arbetslösa i oktober 2015 hade 40 300 personer varit utan ett
arbete i mer än sex månader. Detta var 1 600 fler än samma månad föregående år och motsvarar 57 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Vidare har 38 procent varit inskrivna
arbetslösa i över ett år och 19 procent utan jobb i över två år. Det är bland personer som ha
varit arbetslösa kortare tider som de största svängningarna syns när konjunkturen förändras. Detta blir tydligt i diagrammet nedan, som visar att antalet arbetslösa kortare än sex
månader har större samvariation med konjunkturen än antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Stockholms län, januari
2006-oktober 2015
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Antalet arbetslösa som varit inskrivna arbetslösa i två år eller mer har tredubblats sedan
2006, från 3 000 personer till strax närmare 14 000 under 2015. Ju längre tid en person
står utan arbete, desto sämre blir hennes chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden
och personen riskerar därmed att fastna i utanförskap.
Vid en djupdykning i hur långa tider i arbetslöshet, här definierat som inskriven arbetslös
i en sammanhängande period på över 12 månader, ser ut för olika grupper kan det konstateras att personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
sticker ut. I slutet av oktober hade 58 procent av de inskrivna med en funktionsnedsättning
inskrivningstider som översteg ett år i länet. Av dessa hade 37 procent en utbildningsbakgrund som motsvarar högst förgymnasial utbildning. Gruppen funktionsnedsatta påverkas
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inte i samma utsträckning av säsongvariationer eller av konjunktursvängningar vilket innebär att vid jobbtillväxt gynnas gruppen inte i samma utsträckning som övriga inskrivna.
I och med att många av de enklare jobben har försvunnit från marknaden bidrar det också
till att funktionsnedsatta kan ha en längre väg till att få ett jobb.
Bland de äldre inskrivna arbetslösa (55-64 år) hade 54 procent inskrivningstider som översteg ett år i oktober 2015. För denna grupp kan det röra sig om att personerna har en utbildningsbakgrund/arbetslivserfarenhet som inte är längre aktuell på arbetsmarknaden,
vilket kan leda till långa inskrivningstider. Andelen arbetslösa längre än 12 månader med
högst förgymnasial utbildning uppgick i oktober 2015 till 44 procent. Motsvarande andel
för gymnasialt och eftergymnasialt utbildade är 35 procent vardera. Mot bakgrund av att
gymnasiekompetens börjar bli ett allt vanligare krav på arbetsmarknaden blir konkurrensen hög bland sökanden om lediga jobb på högst förgymnasial nivå. Vidare hade 42 procent
av utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa inskrivningstider på över 12 månader. Motsvarande andel för inrikes födda var tio procentenheter lägre.

Tudelad arbetsmarknad
Ovan beskrivning belyser att det finns vissa grupper av inskrivna arbetslösa som löper
högre risk att hamna i långa tider i arbetslöshet. Arbetsförmedlingen har identifierat fyra
grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper
större risk att bli långvarigt arbetslösa. Dessa grupper benämns som inskrivna arbetslösa
med utsatt ställning på arbetsmarknaden och utgörs av:


arbetslösa med högst förgymnasieutbildning



arbetslösa funktionsnedsatta med ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga



arbetslösa utomeuropeiskt födda



arbetslösa i åldrarna 55-64 år

Antalet personer som tillhör de grupper som har utsatt ställning har ökat mycket under
senare år, bland annat till följd av senare års demografiska utveckling och förändringar i
regelverk kring sjukskrivning. Det är viktigt att påpeka att skillnaderna är stora mellan individerna inom grupperna och alla som ingår har inte svårt att få jobb.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden och
övriga inskrivna arbetslösa, Stockholms län, januari 2004-oktober 2015
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Diagrammet ovan visar utvecklingen av inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden respektive övriga inskrivna arbetslösa. Hela 71 procent av de inskrivna tillhör
en eller flera av de grupper som räknas till dem med utsatt ställning. Detta innebär att över
två av tre inskrivna arbetslösa i Stockholms län hör till dem som kan har utsatt ställning på
arbetsmarknaden. För omkring tio år sedan var antalet arbetslösa lika många som övriga
arbetslösa. Sedan dess har antalet arbetslösa med utsatt ställning fortsatt att öka medan
övriga har minskat och gapet har blivit desto större mot övriga inskrivna. Under 2014
skedde en minskning i båda grupper men sedan inledningen av 2015 har antalet i gruppen
med utsatt ställning vänt och börjat öka igen, samtidigt som antalet övriga inskrivna arbetslösa fortsätter att bli färre. Att personer med utsatt ställning blir allt fler har till största
del att göra med att inflödet till arbetskraften av gruppen utomeuropeiskt födda, som åtminstone initialt står längre ifrån arbetsmarknaden, ökar.
Diagrammet på nästa sida visar utvecklingen för inskrivna arbetslösa med utsatt ställning
sedan 2004. Gemensamt för dem är den förhöjda risken för långa tider i arbetslöshet. I
övrigt skiljer sig de specifika utmaningarna som respektive grupp står inför.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Stockholms län,
januari 2004-oktober 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper
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Arbetslösa födda utanför Europa
Den ökade invandringen till Sverige medför ett stort årligt tillskott av utrikes födda i befolkningen. Antalet utrikes födda i arbetsför ålder i Stockholms län har sedan 2004 ökat
med i genomsnitt cirka 12 000 personer per år eller sammanlagt över 125 000 personer.
Under samma period har antalet personer som är födda i Sverige ökat med 54 000 personer.48 Med andra ord skulle befolkningen i yrkesverksamma åldrar ha utvecklats relativt
svagt i länet utan invandringen. De utrikes födda ger därför ett viktigt tillskott till arbetskraften.
Som effekt av ovan har gruppen inskrivna arbetslösa med utomeuropeiskt födelseland ökat
under de senaste åren, både till antal och som andel av de inskrivna arbetslösa. Ökningen
sedan 2008 förklaras delvis av det försämrade arbetsmarknadsläget, delvis av införandet
av etableringsreformen under 201049. Vid slutet av oktober 2015 uppgick de inskrivna arbetslösa födda utanför Europa till 32 000 personer vilket motsvarar 45 procent av de inskrivna arbetslösa i länet.
I gruppen utomeuropeiskt födda finns, precis som i övriga grupper med utsatt ställning, ett
arbetskraftsutbud som arbetsgivarna ofta missar att ta tillvara på. Exempelvis hade en tredjedel av de inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda i oktober 2015 någon form av eftergymnasial utbildning och ytterligare 30 procent hade en gymnasieutbildning. Sammanlagt
motsvarar det 20 000 personer som är utomeuropeiskt födda och innehar en utbildning
motsvarande gymnasiet eller högre.

Befolkningsstatistiken SCB, 15-64 år.
Reformen innebär bland annat att Arbetsförmedlingen övertagit det samordnande ansvaret för
etableringsinsatserna från kommunerna.
48
49
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Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
I Stockholms län utgörs 20 300 av samtliga inskrivna arbetslösa av personer som har högst
förgymnasial utbildning, det vill säga nioårig grundskola eller ännu kortare utbildning. Det
motsvarar sammanlagt 29 procent av samtliga inskrivna arbetslösa varför den relativa arbetslösheten för denna grupp är väldigt hög, 17 procent. Detta kan jämföras med arbetslösheten för dem med gymnasial och eftergymnasial utbildning, som har en relativ arbetslöshet på 6 respektive 5 procent under samma period. Av de inskrivna med högst förgymnasial
utbildning har 9 700 personer en utbildningsbakgrund som är lägre än nioåring grundskola. Det motsvarar 14 procent av samtliga inskrivna.
Utvecklingen av antalet personer med högst förgymnasial utbildning har varit tämligen stabil under de senaste åren, men sedan inledningen av 2015 har antalet inskrivna arbetslösa
börjat vända uppåt. Det förklaras till störst del av inflödet av utomeuropeiskt födda i arbetskraften. 38 procent av de utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa har högst förgymnasial utbildning.
Det mesta tyder på att gruppen med inskrivna arbetslösa som både har högst förgymnasial
utbildning och utomeuropeisk bakgrund kommer att ha fortsatta svårigheter på arbetsmarknaden. Ett vanligt grundkrav på Stockholms arbetsmarknad är ofta en avklarad gymnasieutbildning. Arbetslösa som saknar gymnasieutbildning har därför betydligt svårare än
andra att få ett arbete. För att behålla anställningsbarheten under ett långt yrkesliv är det
dessutom viktigt att ha möjlighet till vidareutbildning och en förutsättning för detta är en
god grundutbildning i form av minst gymnasieutbildning.
Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Antalet inskrivna arbetslösa som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga uppgick i oktober 2015 till 12 700 personer i Stockholms län. De första personerna
utförsäkrades i januari 2010 och då började överföringen av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Under det senaste årtiondet var antalet inskrivna inom gruppen som högst kring halvåret 2013. Därefter har antalet fallit tillbaka och den utvecklingen
har även hållit i sig under 2015. I oktober 2015 utgjorde antalet 18 procent av länets samtliga inskrivna arbetslösa.
Personer med 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 2015 gick 35 procent till ett arbete med stöd. Vidare
gick 21 procent av de inskrivna arbetslösa till nystartsjobb medan resterande fick jobb utan
stöd.
Arbetslösa äldre (55-64 år)
Av de fyra kategorierna arbetslösa inom utsatta grupper utgör personer som är äldre (5564 år) den antalsmässigt minsta. I oktober 2015 var cirka 11 800 av de inskrivna mellan 55
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och 64 år, vilket motsvarar en andel på 17 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Den
relativa arbetslösheten för personer i åldern 55-64 är i sig förhållandevis låg, i genomsnitt
6 procent under april till september 2015.
En förklaring till de långa arbetslöshetstiderna hos den äldre delen av arbetskraften, trots
att dessa personer många gånger har lång och gedigen erfarenhet, kan vara att de arbetat
inom ett yrke eller en bransch som är på tillbakagång, till exempel på grund av strukturomvandlingar eller rationaliseringar. En relativt stor andel av de äldre inskrivna arbetslösa
har en funktionsnedsättning, nämligen 27 procent. Vidare har omkring 30 procent av gruppen högst förgymnasial utbildning. Antalet äldre inskrivna arbetslösa har legat i stort sett
oförändrad under de senaste åren. Sedan slutet av 2014 har dock antalet ökat marginellt
med i genomsnitt 40 personer per månad.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Stockholms län har landets högsta jobbtillväxt, både sett till antal och till ökningstakt.
Utvecklingen har pågått under en rad år och prognosen är att den kommer att fortsätta
även framöver. Under 2015 och 2016 väntas 55 000 nya jobb tillkomma i länet, dvs. närmare hälften av jobbtillväxten i riket. Bakgrunden till att arbetsmarknaden i Stockholms
län är så stark är dels de stora befolkningsökningarna under senare år, dels att näringsgrensstrukturen har gynnats både av dessa befolkningsökningar och av hur senare års
konjunkturutveckling har slagit mot de näringar som sysselsätter många i Stockholm.
Utöver den goda jobbtillväxten är höstens prognos att arbetslösheten kommer att landa
på 6,1 procent vid slutet av 2016 vilket skulle betyda att länet fortsatt har landets näst
lägsta arbetslöshet. Därmed inte sagt att det helt saknas utmaningar på Stockholms arbetsmarknad.

Förutsättningar för matchning mellan utbud och efterfrågan
Vid tidpunkten för skrivandet av den här prognosen var det svårbedömt hur inflödet till
befolkningen i arbetsför ålder kommer att se ut under prognosperioden. Utvecklingen kan
både leda till nya utmaningar på arbetsmarknaden och till lösningar på tidigare utmaningar. Till syvende och sist beror utfallet på hur väl utbudet kommer att matcha den efterfråga på arbetskraft som finns och som växer fram.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015 framkommer att arbetsgivarna i
länet främst upplever brist på arbetskraft med som lägst gymnasieutbildning. Även om det
är så att gymnasieutbildning ibland kan fungera som sorteringsmekanism för arbetsgivare
vid rekrytering så är det i dagsläget en realitet att gymnasieexamen är ett skallkrav vid
många rekryteringar. Detta illustreras av att personer som saknar gymnasieutbildning är
den grupp som har högst arbetslöshetsnivå (nästan 17 procent) i länet. Mot bakgrund av
detta blir det viktigt att belysa hur utvecklingen för inflödet i arbetskraften av personer som
saknar gymnasieutbildning ser ut.
Mellan åren 2011-2014 uppgick andelen elever som var behöriga till något av gymnasieskolans nationella program i Stockholms län till 85 procent. I stort sett samtliga elever som
inte var behöriga gick istället vidare till introduktionsprogrammet och därmed var andelen
högstadieelever som inte påbörjade gymnasiestudier mycket låg. 50 Även om den absoluta
majoriteten av ungdomarna i länet påbörjar gymnasiestudier är det dock långt ifrån alla
som avslutar dem. Endast 59 procent av gymnasieungdomarna i Stockholms län hade år
2014 en gymnasieexamen tre år efter sitt startläsår.51 Nivån är dessutom lägre än i riket
som helhet.52

KSL 2015, s. 14: http://www.ksl.se/download/18.6bbdde4a1506033e33864228/1444834064754/Gymnasiebehovet+2015.pdf
51 KSL 2015, s. 30: http://www.ksl.se/download/18.6bbdde4a1506033e33864228/1444834064754/Gymnasiebehovet+2015.pdf
52 KSL 2015, s. 28: http://www.ksl.se/download/18.6bbdde4a1506033e33864228/1444834064754/Gymnasiebehovet+2015.pdf
50
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Det är givetvis att föredra för såväl individ som samhälle om dessa problem i högre utsträckning tacklas när de uppstår istället för att bli en fråga som måste hanteras när individen når arbetsmarknaden. Samtidigt som länet har en låg utströmning från gymnasieskolan är det också så att ungdomsarbetslösheten53 har sjunkit alltsedan sommaren 2013.
Sedan oktober 2014 har hela ökningen av inskrivna arbetslösa bestått av utomeuropeiskt
födda. Många av de inskrivna arbetslösa i gruppen är nyanlända54. Om man bryter ner inskrivna arbetslösa nyanlända, knappt 8 000 personer vid slutet av oktober, i Stockholms
län så utgjordes gruppen till 37 procent av personer som hade högst förgymnasial utbildning.
Totalt, bland samtliga inskrivna arbetslösa, uppgick samma andel vid slutet av oktober till
29 procent. I antal motsvarade detta 20 300 personer. Av dessa hade 9 700 personer inte
gått klart nioårig grundskola. Under det senaste decenniet har antalet i denna delgrupp
ökat med 4 000 personer. Personer med högst förgymnasial utbildning står långt ifrån
Stockholms läns befintliga arbetsmarknad och för den del av gruppen som inte ens har gått
klart grundskolan är situationen än mer besvärlig.
För hela gruppen med högst förgymnasial utbildning är behoven av studie- och yrkesvägledning stora. I vägledningen är det centralt att informationen om efterfrågan på arbetsmarknaden ges så att individen kan göra en bedömning om sin situation utifrån fakta om
de förutsättningar som råder.
Vidare står lösningen för en del av gruppen att finna i utbildningssatsningar. I detta är det
viktigt att dels differentiera dessa beroende på individens förkunskaper, dels att säkerställa att ersättningsnivåer designas på ett långsiktigt hållbart sätt, både för individen som
deltar och för de samhällsinstanser som står som utbetalare.
Samtidigt är det för en annan del av gruppen viktigt att förstå att det kan vara en lång väg
att vandra att som vuxen, ibland med bara några få år i grundskolan och därtill kanske
också bristande svenskkunskaper, komma upp i svensk gymnasieexamensnivå. För arbetslösa med kort utbildning som inte vill/kan studera vidare förordar Arbetsförmedlingens
därför att antalet subventionerade sysselsättningsinsatser ökar. Samma insatser skulle
också kunna komma individer som deltar i utbildningssatsningar till del.
Samtidigt som 37 procent av de nyanlända inskrivna arbetslösa i länet hade högst förgymnasial utbildning utgjordes gruppen också till 39 procent av personer med eftergymnasial
utbildning. Tittar man på hela gruppen inskrivna arbetslösa var denna andel 35 procent.
För att en lyckad arbetsmarknadsetablering för gruppen nyanlända är det av yttersta vikt
att personerna som ingår inte behandlas som just en grupp. Det enda som förenar samtliga
dessa individer är att de är nyanlända i Sverige. Två centrala delar för deras etablering,

Ungdomsarbetslösheten definieras som inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) som andel av registerbaserad arbetskraft i samma åldrar. Värt att notera är att alla arbetslösa unga inte skriver in sig
hos Arbetsförmedlingen.
54 Nyanlända definieras som personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet
inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd (PUT, UAT, UT, T-UT, T-UAT, TUT) eller uppehållskort (PUK, UK).
53
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utöver grundläggande utbildningsnivå är dels kunskaper i svenska, dels tillgång på bostäder i regioner där det finns goda jobbmöjligheter.
När det gäller det förstnämnda är det av mycket central vikt att SFI-undervisningen inte
krockar med arbetsförberedande insatser såsom exempelvis praktik. Det måste finnas en
flexibilitet i förhållande i undervisningen till arbetsmarknadsetableringen för den enskilda.
Det finns också i dagsläget problem med tillgången på SFI-lärare. Ett förslag på lösning är
att se över om det skulle gå att nyttja olika tekniska lösningar såsom e-läromedel i ökad
utsträckning för att dels öka flexibiliteten, dels den möjliga takten i studierna för de enskilda individerna. Vidare vore det bra att se över dimensioneringen av SFX och yrkessvenska eftersom yrkesinriktad svenska tycks ha goda effekter på arbetsmarknadsetablering.55 En sådan uppskalning skulle möjligen också kunna ske med hjälp av ett ökat användande av tekniska lösningar.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst fortsätter bristtalen bland länets
arbetsgivare att öka och framför allt är talen mycket höga bland arbetsgivare inom den offentliga tjänstesektorn. Bristen är stor på flera yrkeskategorier och för att komma tillrätta
med problemen krävs att varje bristyrke analyseras var för sig och att adekvata åtgärder
vidtas baserat på dessa analyser.
Som nämnts i tidigare kapitel kan brist på arbetskraft bero på flera olika saker. Antalet
utbildade kan vara för lågt, de som är utbildade kan välja att inte fortsätta inom sitt yrke
och så vidare. I detta har Arbetsförmedlingen ett viktigt uppdrag i att beskriva hur bristerna
ser ut, vilka orsakerna är samt bedriva ett aktivt matchningsarbete för att säkerställa att det
inflöde av kompetens som för närvarande sker inom de bristyrken som finns också tas tillvara på genom att dessa individer möts med skräddarsydda individuella lösningar som exempelvis stöd vid ansökan om svensk sjukvårdslegitimation och hjälp med anordnande av
praktikplatser. Under inledningen av hösten 2015 tog marknadschefen för Arbetsförmedlingen i Stockholms och Gotlands län initiativ till att starta bristyrkesdialoger i länet.
Arbetsförmedlingen ordnade också, tillsammans med Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, i
december en nationell konferens för nyanlända inom legitimationsyrken i sjukvården.

Ett län med växtvärk
En annan marknad där det råder skillnader mellan utbud och efterfrågan i Stockholms län
är bostadsmarknaden. Vid närmare betraktelse utgörs bostadsmarknaden i praktiken av
flera olika delmarknader där utbud och efterfrågan inom olika segment möts i varierande
grad. I de segment där utbudet är lägre än efterfrågan, eller efterfrågan högre än utbudet,
uppstår bostadsbrist.
Vid slutet av 2014 uppgick befolkningen i Stockholms län till 2,2 miljoner personer samtidigt som antalet bostäder uppgick till en miljon. De stora befolkningsökningsökningarna
som har skett under senare år har inte motsvarats av byggtakten i länet (se diagrammet i
avsnittet Byggverksamhet) och Stockholm kan för närvarande sägas lida av växtvärk.
Riksrevisionen, Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva? RIR 2015:17, s. 106:
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/22578/RiR2015-17_Etabl%20%20integration_Anpassad.pdf
55
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I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2015 uppger samtliga kommuner i Stockholms län
att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. Detta är en hög andel, även
i ett historiskt perspektiv då genomsnittet för åren 1998-2015 har legat på 84 procent. Därtill bedömer samtliga kommuner i länet, med undantag för Ekerö och Salem, att underskottet kommer att kvarstå även om fem år. Eftersom antalet jobbinpendlare från andra
län endast ökat svagt under perioden 2004-2013 innebär detta att boendetätheten i länet
har ökat.56
Bostadsbrist kan i värsta fall leda till försämrad matchning om arbetskraft inom bristyrken
utanför länets gränser väljer bort att flytta dit jobben finns eller om arbetsgivare inte ens
försöker rekrytera med anledning av bostadssituationen. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015 uppgav 9 procent av de privata arbetsgivarna och 10 procent av
de offentliga att de hade upplevt brist på arbetskraft som inneburit att de inte ens försökt
rekrytera, det vill säga dold brist. I november 2015 presenterade Stockholms Handelskammare en undersökning där 600 företag med mellan fem och 200 anställda i länet svarade
på frågor om hur situationen på bostadsmarknaden påverkar dem. I denna framkom att
hälften hade upplevt att bostadsbristen i länet hade försämrat rekryteringsmöjligheterna
och att ett av fem företag uppgav att de helt hade misslyckats med rekrytering på grund av
bostadsbristen.
I november 2015 presenterades också länsfördelningstal som Arbetsförmedlingen tagit
fram i samråd med länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)57. Dessa angav att det kommer att finnas behov av 6 700 anvisningsbara platser
för nyanlända under 2016 i Stockholms län 58. För att sätta antalet i kontext så uppgick antalet nyanlända som fått anvisning genom överenskommelse mellan Länsstyrelsen och
kommunerna i länet under år 2014 till 300 personer59.
För närvarande uppgår det totala utbudet av hyresbostäder i länet till 370 000 (37 procent
av det totala bostadsbeståndet). Enligt en uppskattning från Fastighetsägarna blir i genomsnitt omkring 5 procent av hyresbostadsbeståndet i länet tillgängligt för nya hyresgäster
årligen. Andelen varierar dock mycket i olika delar av länet. Utöver dessa ledigblivande
lägenheter i befintligt bestånd tillkommer också tillskott av nyproduktion av hyresbostäder. Värt att notera är att kommunerna i Stockholms län i senaste bostadsmarknadsenkäten angav att det allmännyttiga hyresbostadsbeståndet totalt sett minskade med 300 lägenheter under året.
Vidare bedömde kommunerna att igångsättande av nyproduktion av 5 600 hyresbostäder
i flerbostadshus totalt skulle ske under 2015 och 6 200 under år 2016. Därutöver fanns
Boendetäthet är ett enkelt mått som endast anger antalet boende invånare per lägenhet (där lägenhet är lika med bostad). Observera att boendetäthet som begrepp inte är att förväxla med begreppet trångboddhet som utgår från normer om vad som räknas som trångboddhet.
57 Arbetsförmedlingen, Pressmeddelande 18 november 2015, Så ska platser för nyanlända och ensamkommande barn fördelas.
58 Siffran avser personer som är nyanlända med erhållet uppehållstillstånd som behöver få en anvisning genom överenskommelse mellan kommunen och Länsstyrelsen. Därtill tillkommer behov av
7 400 asylplatser för ensamkommande barn. Det bör påpekas att talen för 2016 är behäftade med
osäkerhet.
59 Därtill tillkom de flyttade till länet och ordnade eget boende vilket, om man ser historiskt, utgör
merparten av antalet nyanlända. Under 2014 uppgick dessa till 5 300 personer. Länsstyrelsen rapporterar att många i gruppen är trångbodda med flera negativa konsekvenser som följd.
56
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också planer på särskilda ungdoms-, student-, äldre-, senior- och trygghetsbostäder samt
bostäder för personer med funktionsnedsättning. Enligt Länsstyrelsen har historiskt sett
omkring 70-80 procent av planerna för nybyggnation förverkligats och från påbörjad nybyggnation till färdigställd bostad ligger ledtiderna på mellan ett och fem år.
När ovan ställs mot att Bostadsförmedlingen i Stockholm för närvarande har omkring
536 000 personer i sin kö, varav 13 procent aktivt sökte en bostad vid årsskiftet 2014/2015,
blir slutsatsen att utbudet (omsättning och stock) av hyresbostäder behöver öka i Stockholms län för att inte olika grupper ska ställas mot varandra och huvudfokus för dessa inte
ska bli etablering på bostadsmarknaden snarare än etablering på arbetsmarknaden.

Samarbete krävs
Med ovan tecknade bild i bakhuvudet – den efterfrågan på arbetskraft som finns, det utbud
av arbetskraft som finns, det tillskott till arbetskraften som tillkommer samt det tillskott
som kanske inte tillkommer med anledning av exempelvis bostadssituationen i länet och
det låga intresset för vissa utbildningar – framträder bilden att det, utöver samverkan,
krävs mer konkret samarbete mellan aktörer med olika ansvarsområden som berör arbetsmarknadsutvecklingen i Stockholms län.
Arbetsförmedlingen, kommuner, myndigheter, organisationer, arbetsgivare, byggbolag
och utbildningsväsende behöver helt enkelt samarbeta för omvandla utmaningarna på länets arbetsmarknad till möjligheter och inte låta de stora möjligheter som redan finns och
som tillkommer tappas bort någonstans på vägen.
Sammanfattningsvis är de stora utmaningarna på Stockholms läns arbetsmarknad för närvarande snarare av strukturell än konjunkturell karaktär. Då länet är hela landets sysselsättningsmotor går det dock inte att bortse från att dessa strukturella problem riskerar att
verka dämpande på framtida utveckling både för länets och hela landets jobbtillväxt. Därmed borde samarbete mellan olika aktörer som har inflytande över utvecklingen för förutsättningarna på arbetsmarknaden i Stockholms län sättas högst upp på agendan för dessa
under 2016.
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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 arbetsställen60 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

60

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 1 600
arbetsställen inom det privata näringslivet i Stockholms län och svarsfrekvensen blev 73
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 230 offentliga arbetsgivare i urvalet i Stockholms län och svarsfrekvensen uppgick till 80 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 kv 2 och kv 3 2015, Stockholms län

Utbildning
Totalt
16-64
år

Unga Äldre
18-24 55-64
år
år

Kvinnor

Män

Upplands Väsby

5,9

5,9

5,9

9,1

Vallentuna

2,6

2,5

2,7

Österåker

3,6

3,4

Värmdö

4,1

Järfälla

Inrikes
födda

Utrikes
födda

5,1

3,9

10,9

5,3

2,9

2,1

3,7

6,2

3,5

4,0

4,1

7,3

8,4

8,5

8,3

Ekerö

2,7

2,7

Huddinge

6,4

Botkyrka

Kommun

Gymnasial

Eftergymnasial

11,8

4,8

5,5

6,0

4,6

2,3

2,5

2,7

8,6

7,6

3,1

3,2

4,3

3,2

10,2

9,0

3,4

3,6

9,9

7,4

4,5

17,0

18,7

7,3

6,6

2,7

5,2

2,7

2,2

6,2

6,0

2,3

2,4

6,6

6,1

8,1

6,6

3,6

12,5

14,9

5,5

4,8

11,6

12,7

10,7

13,8

12,2

6,0

17,6

22,6

9,7

8,5

Salem

4,8

5,2

4,5

8,4

5,2

3,4

11,0

9,5

4,6

3,7

Haninge

6,9

7,2

6,6

10,7

6,2

4,4

13,6

13,0

5,6

6,2

Tyresö

4,0

3,9

4,0

7,7

3,7

3,1

8,6

8,8

3,5

3,4

Upplands-Bro

6,8

7,2

6,4

8,3

6,5

4,0

14,6

13,2

5,7

6,1

Nykvarn

3,9

3,8

4,1

9,5

3,8

3,3

8,8

7,1

3,7

3,1

Täby

2,6

2,5

2,7

3,8

2,7

1,9

5,8

6,6

2,4

2,3

Danderyd

2,4

2,4

2,3

2,9

2,4

1,7

6,3

6,9

2,4

2,2

Sollentuna

4,6

4,7

4,5

6,6

4,6

2,6

10,7

12,9

4,2

3,6

Stockholm

6,4

6,2

6,6

7,6

6,9

3,6

14,7

19,0

6,5

4,5

Södertälje

15,2

17,1

13,5

16,7

15,8

6,2

28,0

30,1

10,9

12,7

Nacka

4,6

4,6

4,7

6,6

4,8

3,0

11,0

13,0

4,3

3,6

Sundbyberg

7,2

7,0

7,4

7,7

7,7

3,6

15,2

19,3

6,2

5,2

Solna

4,4

4,5

4,4

4,6

5,3

2,9

8,4

11,0

4,3

3,9

Lidingö

3,4

3,5

3,3

3,2

3,9

2,3

9,2

9,1

2,9

3,2

Vaxholm

2,5

2,4

2,6

4,5

3,0

1,8

8,3

7,0

2,1

2,1

Förgymnasial

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län

53

Norrtälje

4,4

4,0

4,7

7,5

3,7

3,3

13,6

8,5

3,7

3,8

Sigtuna

6,5

6,7

6,4

7,9

6,2

3,2

13,9

14,4

4,8

5,8

Nynäshamn

5,9

5,9

5,8

11,0

4,8

4,2

15,0

12,1

4,7

5,0

Stockholms län

6,3

6,3

6,3

8,2

6,4

3,5

14,5

16,8

5,7

4,6

Riket

7,6

7,1

8,1

12,9

6,0

4,7

21,1

20,1

6,7

5,0

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Omslagsbild: Johnér bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholms län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvariga utredare för denna prognos är Julia Asplund, 010-488 26 97,
Therese Landerholm, 010-488 40 32.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2016.
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