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Sammanfattning
Inga höga förväntningar i sikte
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågan på varor och tjänster kommer att utvecklas under kommande sex månader inom det privata näringslivet. Utfallet i höstens undersökning ger ett värde på 103 och det var i stort sett
samma som i de två närmast föregående undersökningarna. Det är ett värde som bara svagt
överstiger medelvärdet för alla våra undersökningar sedan våren 2007.
Det medför att vi inte kan vänta oss några tydligare förbättringar på arbetsmarknaden under
2015. Bedömningen är snarare den att de svaga förbättringar vi sett under de senaste två åren
förlängs ytterligare ett år.
Förutsättningarna för en starkare utveckling under 2015 såg bättre ut när vårprognosen 2014
utarbetades. I förhållande till resultaten i den, har höstens prognos om sysselsättning och arbetslöshetens utveckling, tonats ner. Det gäller såväl Södermanlands län som riket i helhet.
Bland faktorer som påverkar bedömningarna för 2015 kan nämnas en utplanande utveckling
av den privata konsumtionen, fortsatt svag tillväxt inom EU’s marknader samt oroligheterna i
östra Ukraina.

Höga bristtal inom offentliga verksamheter
22 procent av arbetsgivarna inom det privata näringslivet anger att man upplevt brist på rätt
kompetens i samband med rekrytering. Det är en andel som varit stabil under de senaste tre
åren och vi får blicka tillbaka till högkonjunkturen 2007-2008 för att hitta besvärande höga
nivåer på mellan 35-40 procent. Det tyder på att man under senare tid i huvudsak är nöjd med
de rekryteringar som genomförts.
Däremot har bristtalen inom offentliga verksamheter nått oroande höga nivåer i länet. I de
senaste tre undersökningarna har cirka 55 procent av de tillfrågade arbetsställena angett brist.
Det är en betydligt högre andel jämfört med riksgenomsnittet och trenden är stigande. Behoven av eftergymnasialt utbildade inom olika verksamhetsområden ökar framöver och utan ett
ökat utbud av efterfrågad arbetskraft riskerar bristtalen att stiga ytterligare. Det gäller företrädesvis barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster. Även inom
stads- och samhällsbyggnad har kommunerna svårt att konkurrera om civilingenjörer, tekniker och andra specialister. Det finns många framtidsyrken inom offentliga verksamheter i länet och behoven är tilltagande. Inte minst mot bakgrund av den demografiska utvecklingen.
Inom många yrken utbildas för få i förhållande till framtida behov.
Konkurrensen kommer att vara fortsatt stor bland arbeten där kraven på utbildning och erfarenhet inte är så höga.
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Antalet personer i arbetskraften ökar bara svagt till år 2025
Fram till och med år 2025 väntas länets befolkning i åldrarna 16-64 år bara öka svagt. Bland
inrikes födda sker en minskning och det är de utrikesfödda som svarar för hela ökningen.
I åldrarna 0-16 år väntas en ökning med fler än 10 000 personer och bland äldre, 65+, väntas
befolkningen stiga med 14 000 personer. Förändringen av den demografiska sammansättningen kommer att skapa många nya jobb framöver och om det innebär att fler får arbete och
färre behöver ersättning från arbetslöshetskassa eller försörjningsstöd så finns det stora resurser att omfördela.

Högre arbetslöshet i Södermanland
Länet har under en lång tid haft högre arbetslöshet än riksgenomsnittet och gapet vidgades
påtagligt under finanskrisen. Länets högre arbetslöshet är delvis strukturellt betingad men den
påverkas också starkare av olika konjunkturskiften. Det beror bland annat på utvecklingen
inom industrin samt industrins sammansättning (branschstrukturen). Det är stora skillnader
på arbetslöshetens nivå inom länet. I de fem östligaste kommunerna är arbetslösheten oftast
lägre än riket. Det omvända gäller länets fyra kommuner i den centrala och västra länsdelen.
Framväxten av nya jobb inom service- och tjänstenäringar tycks ha bättre betingelser i landets
större städer och universitetsstäder där förändringar sker snabbare. Man kan också nämna
länets markant lägre deltagande i eftergymnasiala studier som framförallt har betydelse för
ungdomsarbetslösheten. Även detta har kopplingar till en tidigare stark industritradition.

Hög arbetslöshet bland utsatta grupper i länet
Länet har en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet bland samtliga undersökta grupper i analysen. Bland utrikes födda, lågutbildade och ungdomar är skillnaden särskilt framträdande.
Av totalt 13 900 arbetslösa under oktober 2014 hade 3 000 personer eller 22 procent varit
inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst två år. Det är en jämförelsevis hög andel och antalet
skulle reduceras med fler än 1 000 personer om länet hade en andel i nivå med de län som har
låga andelar av personer med långa inskrivningstider.
Under hösten 2008 uppgick andelen i utsatta grupper till 60 procent av samtliga arbetslösa.
Fram till och med hösten 2014 stiger gruppens andel till 72 procent i länet. Det betyder en
kraftig förändring av arbetslöshetens sammansättning och i kombination med uppdraget att
prioritera arbetet mot de som står längst från arbetsmarknaden så har arbetsförmedlingens
arbete fått ändra fokus. Denna förändring är också en förutsättning för att många av personerna i de utsatta grupperna ska komma i arbete och lämna ett försörjningsstöd. I riket som
helhet uppgick andelen i utsatta grupper till 65 procent. Bland övriga, det vill säga ej utsatta
grupper, har arbetslösheten sjunkit tydligt och är snart nere på nivåer jämförbara med läget
innan finanskrisen.
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Konjunkturläget i Södermanlands län
Oförändrad marknadsutveckling
Företagens bedömningar av konjunkturutvecklingen under kommande sex månaderna har i
stort sett varit de samma i Arbetsförmedlingens tre senaste undersökningar. Länets konjunkturindikator 1 har värdet 103 i den senaste undersökningen hösten 2014. Det är en nivå som
indikerar ett konjunkturläge något över normalnivå. Det vill säga ett värde över 100 i diagrammet nedan. Sammanvägt med andra faktorer som påverkar arbetsmarknaden blir slutsatsen att vi kan förvänta oss en något svagare utveckling än den vi sett under åren 2013-2014.
Arbetsförmedlingens undersökningar under de senaste åren har påverkats av en osäkerhet
som haft sin grund i de ekonomiska problem som många länder i Europa brottats med. Det är
ett problem som fortfarande är aktuellt. Till detta kan läggas den osäkerhet som följer av utveckling i östra Ukraina. Det är osäkerheter som i första hand påverkar landets exportindustri
där cirka 70 procent av den svenska exporten går till länder inom Europa.
Den inhemska efterfrågan på varor och tjänster har varit god under senare år och det har bidragit till stabilitet på arbetsmarknaden, trots de problem som exportföretagen mött. Utvecklingen av den privata konsumtionen har under de senaste åren fått en allt större betydelse för
utvecklingen på arbetsmarknaden. Utvecklingen under 2015 blir likartad, möjligen något utplanande. Fortsatt svagt på exporten således, men en god nivå på den inhemska efterfrågan
och den privata konsumtionen.
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Södermanlands län,
våren 2007-hösten 2014.

1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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Samtliga delbranscher inom det privata näringslivet redovisar positiva bedömningar om
marknadsutvecklingen. De mest positiva bedömningarna redovisas inom personliga och kulturella tjänster, information-kommunikation, företagstjänster samt inom byggnadsverksamheten. Svagare bedömningar redovisas från företagen inom jord- och skogsbruk, övrig tillverkningsindustri 2 samt transportverksamheten.
Arbetsförmedlingens bedömningar om sysselsättningsutvecklingen i länet har gradvis skruvats
upp sedan det dystra läget under perioden hösten 2011-våren 2013. De bedömningar om
sysselsättningsutvecklingen under 2015 som redovisas i denna rapport är något nedtonade
jämfört med de som redovisades i vårprognosen 2014.

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Med undantag för år 2012 har antalet sysselsatta stigit varje år i länet efter nedgången under
finanskrisen 2009. Återhämtningen under åren 2010 och 2011 blev stark i länet och motsvarade den riksgenomsnittliga. Under åren 2014 och 2015 bedöms antalet sysselsatta stiga med
700 respektive 800 personer i länet. Det är en ganska försiktig bedömning som mycket väl kan
vara i underkant om konjunkturutvecklingen blir starkare än vad som nu förutses. Om vi bortser från år 2009 ligger länets genomsnittliga sysselsättningsökning på 1 300 personer per år
för perioden 2006-2012.
Sysselsättningsökningen i länet motsvarar en ökning på 0,7 procent per år i förhållande till det
totala antalet sysselsatta i länet under 2014 och 2015. Det är lägre än den riksgenomsnittliga
ökningen där de tre storstadsregionerna får ett betydande genomslag på rikssiffrorna.
Stockholms län bedöms ha den starkaste sysselsättningsökningen och det har betydelse för
utvecklingen i Södermanland. Dels genom pendlingsmöjligheterna, dels genom att länet kan
erbjuda attraktiva och prisvärda boenden när tillväxten i Stockolmsregionen hämmas av en
brist på bostäder. Många företag och verksamheter i Södermanland har också en viktig marknad i Stockholmsregionen.

2

Industrin exklusive verkstadsindustrin
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3

Sysselsatta 16-64 år i Södermanlands län, 2004-2015, prognos 2014 och 2015

I tabellen nedan redovisas väntade sysselsättningsförändringar under 2015 fördelat på delbranscher. Sysselsättningen väntas stiga inom utbildning och här är det i första hand barnomsorgen som avses. Inom byggverksamheten väntas ett oförändrat läge och det är en bedömning som utgår från en redan hög aktivitetsnivå. Med ett oförändrat läge menas att sysselsättningen både kan stiga eller minska svagt. En sjunkande sysselsättning inom transport och
lager gäller företrädesvis lagerverksamhet.

Stigande

I stort sett oförändrad Sjunkande

Företagstjänster

Jord-skogsbruk

Industri

Vård-omsorg, sociala
tjänster

Byggverksamhet

Transport & Lager

Utbildning

Handel
Hotell & Restaurang
Information
Finansiell verksamhet
Fastighetsverksamhet
Personliga tjänster
Offentlig förvaltning

Fördjupade beskrivningar av läget i olika branscher redovisas under avsnittet Näringsgrenar.
3

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Arbetslösheten minskar
Det totala antalet arbetslösa sjönk under 2013 och beräknas fortsätta minska både under 2014
och 2015. Minskningen uppgick till knappa 500 personer under 2013 och den faller med 600
personer per år under 2014 och 2015. Förändringen avser ett genomsnitt för kvartal 4 respektive år. För kvartal 4 2015 har antalet arbetslösa beräknats till något färre än 13 500 personer
vilket motsvarar 10,0 procent av den registerbaserade arbetskraften 4 i länet. Jämfört med
kvartal 4 2013 innebär det en minskning med 1 200 personer.
Minskningen av arbetslösheten under prognosperioden blir mindre jämfört med de bedömningar som redovisades i vårprognosen 2014. Förändringen motiveras med att industrikonjunkturen förblir svag och att antalet personer i arbetskraften ökar både under 2014 och 2015.
Ökningen under 2015 väntas blir större än vad som tidigare redovisats, främst beroende på
bedömningar om en ökad invandring till länet.
Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande i riket uppgår till 83 000 personer för
2014 5. Prognosen för 2015 har höjts och ligger i intervallet 80 000-105 000 asylsökande. Det
är naturligtvis oklart vart i landet de asylsökande bosätter sig men det är ändå sannolikt att det
även kommer att påverka länet. Med ett ökat tillskott av antalet personer i arbetskraften får
sysselsättningsökningen ett mindre genomslag på arbetslösheten.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Södermanlands län kvartal 4, 2004-2015, prognos för
kvartal 4 2014 och 2015

Den svaga förbättring som förutses på arbetsmarknaden väntas gynna ungdomar, eftergymnasialt utbildade samt personer med erfarenhet i olika yrken. Samtidigt är det stora grupper av
4
5

Registerbaserad arbetskraft är summan av antalet sysselsatta plus antalet arbetslösa.
Migrationsverkets prognos daterad 2014-11-04.
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arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden och bedöms ha fortsatta svårigheter att få
arbete. Under de senaste åren har Arbetsförmedlingens insatser i allt högre grad inriktats mot
personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden.
Med något undantag bedöms arbetslösheten minska i samtliga län både under 2014 och 2015.
Det gör att nuvarande rangordning mellan olika län inte förändras särskilt mycket. Vid utgången av 2015 kommer Södermanland fortfarande att tillhöra en grupp av fyra län med den
högsta relativa arbetslösheten.

Stora regionala skillnader
Den starkaste sysselsättningsökningen under 2015 förutses för Stockholms län, Västra Götalands län samt Uppsala- och Hallands län. Därefter följer Skåne, Östergötland och Jönköping.
Ökningen i Stockholms och Västra Götalands län får ett stort genomslag på riksgenomsnittet
vilket gör att alla andra län, med undantag för Uppsala, hamnar lägre än den riksgenomsnittliga förändringen. Av samtliga 21 län hamnar Södermanland på plats 16 när det gäller sysselsättningsökningen under 2015.
När det gäller förändringen av arbetslösheten under prognosperioden är länets position den
samma och 16 andra län väntas få en större minskning av arbetslösheten till och med 2015
jämfört med Södermanland.
Antalet personer i arbetskraften väntas öka kraftigast i de tre storstadsregionerna samt i länen
Uppsala och Halland. Även här håller länet en sextondeplats där fem andra län bedömer en
svagare förändring av antalet personer i arbetskraften jämfört med Södermanlands län. Större
ökningar av antalet personer i arbetskraften medför att sysselsättningsförändringen får ett
mindre genomslag på förändringen av arbetslösheten.
I nedanstående kartbilder redovisas utvecklingen av sysselsättningen och arbetslösheten per
län till och med utgången av 2015.

10

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Södermanlands län

11

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2014 och kvartal 4 2015

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2015
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Jobbchanser
Jobbchansen mäter andelen arbetslösa som under en månad fått jobb. Och grovt räknat, i
förhållande till hur många som var arbetslösa. I diagrammet nedan redovisas jobbchanser
för två grupper av arbetslösa, utsatta 6 och övriga. Av erfarenhet vet vi att de utsatta grupperna ofta har en längre väg in på arbetsmarknaden och behöver olika insatser av samhällsstöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas att av totalt
13 900 arbetslösa i oktober 2014 hade 5 100 personer förgymnasial utbildning som sin
högsta utbildningsnivå.
Till att börja med kan man konstatera att skillnaden i jobbchanser är mycket stor mellan
de grupper som redovisas i diagrammet. Förutsättningarna ser också helt olika ut för de
båda grupperna. Antalet personer inom gruppen utsatta uppgick i oktober 2014 till 9 900
personer i länet vilket var en ökning med närmare 600 personer jämfört med oktober
2012. Ökningen består i första hand av ett tillskott genom invandring och flyktingmottagning. Genom en kontinuerlig påfyllnad till gruppen blir det mycket svårt att öka jobbchanserna. Av de som fått arbete i gruppen har 43 procent fått någon form av ekonomiskt
stöd för anställningen 7. Bland gruppen övriga var motsvarande andel 10 procent.
8

Jobbchanser för utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa 16-64 år, Södermanlands län, januari 2004-oktober 2014.

För den andra gruppen gäller i princip det motsatta. Gruppen omfattar 3 900 personer
och den har minskat med 1 550 personer under de senaste två åren. Kombinationen med
en förbättrad arbetsmarknad och ett minskat antal personer i gruppen resulterar i en
stigande trend för chansen att få jobb. För denna grupp är skillnaden i antalet arbetslösa
nu, jämfört med läget innan finanskrisen, inte längre särskilt stor. Trenden är den samma
i alla län och i fem län är arbetslösheten i gruppen lägre nu jämfört med hösten 2008.
Utsatta utgörs av summan av antalet arbetslösa; utomeuropeiskt födda, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer 55 år och äldre samt personer med
högst förgymnasial utbildningsnivå.
7 Arbete med stöd, t ex anställningsstöd, lönebidrag. Andelen gäller perioden 2013-01 till 2014-10.
8 Jobbchansen beräknas genom formeln ”Inskrivna arbetslösa som lämnat till arbete med eller utan
stöd under månaden/(kvarstående inskrivna arbetslösa månaden innan + 0,5*nyinskrivna arbetslösa under månaden)”.
6
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Näringsgrenar
I avsnittet redovisas antalet sysselsatta som den förvärvsarbetande dagbefolkningen i
åldrarna 16-64 år. Källa SCB 2012. Uppgifter från RAMS samt Yrkesstatistiken.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket sysselsätter 2 100 personer eller 2,0 procent av samtliga sysselsatta
i länet. 24 procent av de sysselsatta är kvinnor och närmare hälften av de verksamma är
egenföretagare. Högst sysselsättning inom näringen finns i Flen, Vingåker och Gnesta.
Som en följd av tilltagande konkurrens, ökad lågprisimport och rationaliseringar bedöms
antalet sysselsatta minska svagt under prognosperioden.
Enligt många bedömare är den långsiktiga potentialen för en god utveckling inom jordbruket stor i perspektivet av en ökad efterfrågan på livsmedel och energiråvara i världen.
I ett globalt perspektiv ökar jordens befolkning och i många länder ökar levnadsstandarden snabbt. Men olika regelverk, prissättning, valutaförändringar och skördeutfall är
svåra faktorer att överblicka så det kan svänga snabbt mellan lönsamhet och olönsamhet.
Produktionen av förnyelsebar energi har länge utpekats som en framtidsbransch.
Både inom jord- och skogsbruket har den teknisk-mekaniska utvecklingen varit påtaglig
under en lång tid och med det följer ökade krav på specifika bransch- och maskinkunskaper för att arbeta inom näringarna. Många av dem som jobbar inom dessa branscher
är egenföretagare och för att undvika fasta kostnader med egen personal hyrs ofta arbetskraft med F-skattsedel in. Det kan exempelvis gälla djurskötare, avbytare, maskinförare
samt skogsmaskinförare.
Lantbrukarna har under senare tid blivit utsatta för hård konkurrens. Lönsamheten i
mjölkproduktionen har varit svag under en längre tid och många bönder har sålt av sina
mjölkkor och övergått till köttproduktion. Andelen importerat kött har ökat vilket innebär
lönsamhetsproblem även inom denna inriktning. Sverige har i flera fall hårdare regler vad
gäller djurskydd och miljö i förhållande till andra länder vilket fördyrar produktionen.
Skogsindustrin har det fortsatt kämpigt med strukturomvandling i tryckpappersindustrin
och svag ekonomi på skogsindustrins huvudmarknader. Under de senaste åren har många
sågverk runt om i landet haft stora problem och produktionen av sågade trävaror minskade under 2013. Under 2014 har kurvorna vänt uppåt och produktionen har ökat.
Exporten till Europa har stigit och ett ökat bostadsbyggande inom landet bidrar till en
positivare utveckling.
Kapacitetsutnyttjandet är högt både inom jordbruket och skogsbruket med ständig priskonkurrens och små marginaler. Det har betydelse för kompetenskraven inom näringarna. Skogsmaskinförare och maskinförare lantbruk är bristyrken i länet. I delar av länet
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anger man även brist på djurskötare inom lantbruk. Trädgårds- och parkarbetare är överskottsyrken i länet.
Tabell: Största yrkena inom branschen jord-skogsbruk samt bedömning om arbetsmarknadsläget på ett års sikt för dessa yrken. Samt länets andel av samtliga
inom yrket i riket. Uppgifterna gäller antalet anställda i olika yrken. Egna företagare
ingår ej i redovisningen. Källa SCB 2012.

Yrke
Maskinförare
Djurskötare
Blandad drift*
Skogsarbetare
Jordbruk-trädgård
Summa branschen
Samtliga sysselsatta i länet

Kvinnor
3
68
10
7
30
330
53 170

Män
187
62
90
48
45
830
53 780

Totalt Andel av riket %
190
3,2
130
3,3
100
4,9
55
1,6
75
3,3
1160
3,3
106 950
2,5

*växtodlare och djuruppfödare
Jobbmöjligheter
Goda
Medelgoda
Mindre goda

Industri
Industriföretagen sysselsätter 17 600 personer eller 16 procent av samtliga sysselsatta i
länet. I riket som helhet är andelen 13 procent. Industriföretagen köper mycket tjänster
från andra branscher vilket gör att deras betydelse för den totala sysselsättningen växer.
23 procent av de sysselsatta är kvinnor. Cirka 55 procent av de industrisysselsatta finns
inom verkstadsindustrin och 45 procent återfinns inom övrig industri där delbranscherna
stål- och metallverk, livsmedelsindustri samt grafisk industri dominerar. Nio andra län
har en högre sysselsättningsandel inom industrin än Södermanland. De högsta andelarna
finns i länen Jönköping, Västmanland och Kronoberg.
Inom länet har Oxelösund den i särklass högsta andelen sysselsatta inom industri där 55
procent av samtliga sysselsatta återfinns inom industrin. Ståltillverkaren SSAB har en
dominerande ställning i kommunen. Bland övriga kommuner varierar sysselsättningsandelen inom industrin mellan 15-21 procent. Endast Gnesta och Nyköping har en lägre
andel jämfört med riket.
Under åren 2010-2012 minskade sysselsättningen bara svagt inom industrin i länet men
skillnaden är stor mellan kommunerna i länet. I Trosa, Flen och Vingåker minskar syssel-
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sättningen inom intervallet 17-24 procent. I Nyköping ökar sysselsättningen med 20 procent och i övriga kommuner är förändringarna små.
Statistiken kring sysselsättningen inom industrin har trots allt sina brister. Den fångar
inte upp den personal som hyrs in av industriföretagen. Det gäller även sysselsättningen
inom huvudkontor och försäljningsenheter som bokförs inom branscherna företagstjänster och partihandel. Det gäller exempelvis Volvo Information Technology AB och Volvo
Parts AB i Eskilstuna.

9
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Under 2015 väntas sysselsättningen minska inom industrin. Konjunkturläget har varit
tämligen svagt för företagen sedan hösten 2011 men förhoppningen om en bättre utveckling framöver har stärkts något i den senaste undersökningen. I höstens undersökning
uppgår nettotalet 10 för förväntad marknadsutveckling kommande sex månader till värdet
30 för industriföretagen och det är högre jämfört med hösten 2013. Nettotalen för marknadsutvecklingen är ett annat sätt att beskriva förväntningarna på konjunkturutvecklingen jämfört med den konjunkturindikator som redovisas på sidan 6. Sysselsättningen
minskar också som en följd av fortsatta rationaliseringar och införandet av ny teknik i
produktionen.

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år. SCB: 2012.
Nettotalen beräknas som andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka minus andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att
minska.

9
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Södermanlands län, våren 2007-hösten 2014

I höstens undersökning uppger 16 procent av de tillfrågade arbetsställena inom industrin
att man upplevt arbetskraftsbrist. Det är den lägst uppmätta noteringen sedan lågkonjunkturen 2009. I riket som helhet angav 19 procent av industriföretagen att man upplevt
brist i samband med rekrytering. Det låga bristtalet beror också på att många industriföretag inte har haft behov att rekrytera personal och det gäller i högre grad kollektivanställda än tjänstemän. De låga rekryteringsbehoven har även berört bemanningsföretag som fått återkalla personal från många företag.
Listan över angivna bristyrken inom industrin blir inte särskilt lång i hösten undersökning. De mest frekvent angivna bristyrkena är civilingenjörer, tunnplåtslagare, verktygsmakare, elingenjörer, företagssäljare, svetsare, maskintekniker och maskinreparatörer.
När det gäller tillgången till utbildning inom olika industriyrken så är det i första hand
Katrineholm, Flen och Vingåker som skulle behöva utökade resurser. Här finns gymnasial
industriteknisk utbildning i Katrineholm men man saknar arbetsmarknadsutbildningar
inom området. I Eskilstuna och Nyköping finns tillgång på utbildningar både på gymnasiet, arbetsmarknadsutbildning samt yrkeshögskola.
Det finns en utbredd oro för att de industritekniska gymnasieutbildningarna inte attraherar elever i tillräcklig omfattning för framtida behov och för att klara generationsväxlingen. Det är ingen unik situation för länet utan snarare ett nationellt problem som branschen själv måste ta tag i. I det perspektivet framstår arbetsmarknadsutbildningarna som
allt viktigare för den regionala och lokala arbetskraftsförsörjningen. Arbetsförmedlingen
har oftast köer till de industritekniska utbildningarna och det är i allmänhet lättare att
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attrahera personer som har lite erfarenhet av arbetslivet till dessa utbildningar. Det är
viktigt att kvalitén i arbetsmarknadsutbildningarna hela tiden utvecklas och anpassas
efter företagens behov.
Tabell: Största yrkena inom tillverkningsindustrin samt bedömning om arbetsmarknadsläget på ett års sikt för dessa yrken. Samt länets andel av samtliga inom
yrket i riket. Uppgifterna gäller antalet anställda i olika yrken. Egna företagare ingår
ej i redovisningen. Källa SCB 2012.

Yrke
Kvinnor
Civilingenjörer
100
Ingenjörer-tekniker
310
Maskinreparatörer
10
Stålverksarbetare
340
Maskinop, metall-mineralbehandling
150
Övr maskinoperatörer
140
Gjutare, svetsare
20
Byggnadsarbetare
15
Säljare-inköpare
190
Chefer för särskilda funktioner
120
Maskinoperatörer livsmedelsindustri
340
Montörer
430
Lagerassistenter
180
Summa branschen
4 030
Samtliga sysselsatta i länet
53 170

Män
510
1190
400
1770
1510
390
570
475
440
410
470
640
450
13 270
53 780

Totalt Andel av riket %
610
2,0
1500
2,9
410
2,1
2110
15,6
1660
4,6
530
2,4
590
3,4
490
4,5
630
2,5
530
2,5
810
5,3
1070
3,0
630
4,4
17 300
3,1
106 950
2,5

Jobbmöjligheter:
Goda
Medelgoda
Mindre goda

Byggverksamhet
Branschen sysselsätter 8 600 personer eller 8 procent av samtliga sysselsatta i länet.
Byggverksamheten är en av de delbranscher som ökat sin sysselsättning mest under
2000-talet. Från år 2000 till 2012 steg antalet sysselsatta med 2 500 personer eller 38
procent. Det kan jämföras med en ökning på 9 procent av samtliga sysselsatta. Det är en
klart mansdominerad bransch där männen svarar för mer än 90 procent av sysselsättningen.
Inom länet har Trosa och Gnesta den högsta andelen sysselsatta inom byggverksamheten
där mer än 10 procent av samtliga sysselsatta återfinns i branschen. Närheten till Stock-
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holmsregionen gynnar byggföretagen i dessa kommuner. Endast Oxelösund och
Eskilstuna har en lägre andel jämfört med riksandelen.

Andel förvärvsarbetande

11

inom byggverksamhet per kommun i Södermanlands

län

Från en nivå med god aktivitet väntas antalet sysselsatta i stort sett vara oförändrat under
2015. Konjunkturläget har förbättrats under de senaste åren och det håller i sig. Nettotalet för marknadsutvecklingen kommande sex månader har värdet 54 i höstens undersökning (32 i riket) och det är det högst uppmätta under hela den period som redovisas i
diagrammet nedan. Förväntningsläget är därmed mycket högt i branschen och det skapar
ingångar både för utländsk arbetskraft och för personer som saknar yrkesbevis. Ganska
ofta medför det i sin tur ökade problem för lärlingsanställningar i branschen.

11

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år. SCB 2012.
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Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader,
Södermanlands län, våren 2007-hösten 2014

Antalet arbetslösa inom byggnads A-kassa uppgick till 240 personer under oktober 2014
och det var i stort sett samma antal som hösten 2012 och 2013. Arbetslösheten bland civilingenjörer, tekniker och arbetsledare inom branschen är mycket låg. Arbetslösheten
bland snickare uppgick till 150 personer och av dessa var 100 personer lärlingar eller
snickare utan yrkesbevis.
I höstens undersökning uppger hela 49 procent av de tillfrågade arbetsställena inom näringen att man upplevt arbetskraftsbrist. Det är en andel som mer än fördubblats jämfört
med hösten 2013. I riket som helhet angav 30 procent av byggföretagen upplevd brist.
Bland exempel på upplevda bristyrken i vår undersökning anger företagen snickare,
betongarbetare, takmontörer, anläggningsarbetare, VVS-montörer, plåtslagare, installationselektriker och kranförare. Företagen anger i hög grad att bristen beror på kraven på
yrkeserfarenhet som därmed blir ett hinder för de lärlingar som är arbetslösa. Det är
ganska vanligt med erfaren utländsk arbetskraft i branschen.
Det är oftast alltför många som utbildar sig till snickare och installationselektriker i förhållande till andra yrkeskategorier i branschen. Det gör det svårare för företagen att tillgodose hela behovet av både praktik under utbildningen och lärlingsanställning.
En bättre balans skulle uppnås om fler valde inriktning mot exempelvis betong och anläggningsarbete.
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Hög byggaktivitet i länet
I länet som helhet har bostadsbyggandet ökat något under 2014 och det gäller i första
hand lägenheter i flerbostadshus 12. Ökningen är inte tillräcklig i förhållande till de behov
som finns. Enligt Länsstyrelsens 13 bedömning behövs 7 000 fler bostäder i länet fram till
år 2020 för en fungerande bostadsmarknad som är viktig för tillväxt och utveckling.
Med dagens nybyggnadstakt blir det bara 3 000.
Det blir fortsatt hyggligt med jobb på underhåll och anläggningssidan. Omfattande byggnation är igång på Karsuddens sjukhus i Katrineholm. Här kommer man också att bygga
seniorboende i de centrala delarna. I Eskilstuna sker en fortsatt förtätning genom bostadsbyggande i de centrala delarna samt nybyggnation för äldreboende. Det är också
klart att det ska byggas en ny simhall samt en multiarena för sport och idrott i Eskilstuna.
Den gamla simhallen ska byggas om för högskolans behov.
I Nyköping ska området Lilla Kungsladugården exploateras med verksamheter för handel
och industri. En ny högstadieskola är under uppförande och nya bostäder byggs både
centralt och utanför Nyköping. Lasarettet renoveras och även Nyköping ska få en ny simhall.
Goda pendlingsmöjligheter mot Stockholm gör att det byggs mycket bostäder i och kring
Strängnäs. Solberga handelsområde i Strängnäs fortsätter att utvecklas med nya verksamheter. Under hösten påbörjades arbetet med dubbelspår mellan Strängnäs och
Eskilstuna. I Gnesta byggs nya bostäder, bland annat för äldreboende. Man har behov av
att generationsväxla och få fram bostäder till försäljning. En del större renoveringar ska
också genomföras.
I länet finns också flera stora projekt som befinner sig på planeringsstadiet men kan bli
aktuella längre fram. Det gäller exempelvis kommersiella lokaler och museum i Nyköping
samt förbättringar av Oxelösunds hamn.

12
13

SCB, antalet påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus. Statistik t.o.m. kvartal 3 2014.
Länsstyrelsen i Södermanlands län.
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Tabell: Största yrkena inom byggverksamheten samt bedömning om arbetsmarknadsläget på ett års sikt för dessa yrken. Samt länets andel av samtliga inom yrket
i riket. Uppgifterna gäller antalet anställda i olika yrken. Egna företagare ingår ej i
redovisningen. Källa: SCB 2012.

Yrke
Kvinnor
Ingenjörer-tekniker
30
Plåtslagare m fl
3
Byggnadshantverkare*
20
Maskinförare
3
Byggnads-anläggningsarbetare
30
Målare m fl
20
Chefer i mindre företag
10
El- och telemontörer
2
Fordonsförare
4
Drift- och verksamhetschefer
10
Summa branschen
580
Samtliga sysselsatta i länet
53 170
*t ex golvläggare, VVS-montörer, elektriker
Jobbmöjligheter:
Goda
Medelgoda
Mindre goda

Män
430
290
1500
320
2430
350
170
140
130
105
7160
53 780

Totalt Andel av riket %
460
2,3
293
3,7
1520
2,9
323
2,9
2460
3,3
370
2,9
180
2,8
142
2,0
134
2,8
115
1,8
7740
2,8
106 950
2,5

Privata tjänster
Privata tjänster är en sektor som består av många olika branscher som till exempel handel, hotell- och restaurang, transport och turism, företagstjänster samt finansiell verksamhet. 40 400 personer eller 36 procent av länets sysselsatta arbetar inom sektorn.
Det är en förhållandevis låg andel jämfört med storstadsregionerna och även jämfört med
rikets andel. I Stockholms län återfanns 57 procent av den totala sysselsättningen inom
privata tjänster.

Från år 2000 till 2012 ökade antalet sysselsatta med 8 000 personer inom privata tjänster
i länet. Det motsvarade en ökning med 25 procent och kan jämföras med en ökning på
9 procent bland samtliga sysselsatta. 45 procent av de som arbetar inom sektorn är kvinnor.
Antalet sysselsatta inom privata tjänster väntas stiga under 2015. Det beror till största
delen på en fortsatt god nivå av den inhemska efterfrågan på varor och tjänster.
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Andel förvärvsarbetande
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inom privata tjänster per kommun i Södermanlands län

Inom länet har residensstaden Nyköping samt Strängnäs den högsta andelen sysselsatta
inom privata tjänster där cirka 40 procent av samtliga sysselsatta återfinns i branschen.
Ingen av länets kommuner når upp till rikets andel och de lägsta andelarna finns i
Oxelösund, Vingåker samt Katrineholm. Länets låga sysselsättningsandel inom privata
tjänster hänger bland annat samman med en tidigare stark dominans av tillverkningsindustri, kommunernas storlek, inkomstnivåer samt närheten till Stockholmsregionen som
fungerar som en magnet för många verksamheter inom privata tjänster.

Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Södermanlands län, våren 2007-hösten 2014

14

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år. SCB 2012.
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Vanligtvis spirar en stark optimism inom sektorn som helhet och efter låga nettotal under
hösten 2012 och våren 2013 har det sett bättre ut i de tre senaste undersökningarna.
En viss försvagning av nettotalet kan dock konstateras i höstens undersökning. De mest
positiva bedömningarna redovisas av företagen inom delbranscherna informationkommunikation, företagstjänster samt handel.

Finansiell verksamhet, företagstjänster, information-kommunikation
Företagstjänster är den delbransch, inom privata tjänster, som ökat sin sysselsättning
mest under 2000-talet. Det beror till stor del på utvecklingen av konsulttjänster och ökad
specialisering där företag i andra branscher hellre köper in specialisttjänster efter behov
än att ha egna specialister anställda. Det är också här som effekterna av bemanningsbranschens utveckling blir synliga. Inom finansiell verksamhet och informationkommunikation har antalet sysselsatta minskat i länet vilket är tvärt emot utvecklingen i
riket som helhet. Det kan bero på att dessa verksamheter i hög grad koncentreras till
Stockholmsområdet och till andra universitetsstäder.
30 procent av företagen inom informationsverksamheten angav att man upplevt brist på
arbetskraft i samband med rekrytering. Det är en andel som vanligtvis ligger högre och
där IT-specialister ofta kan vara svårt att rekrytera. Bristyrken som nämns i undersökningen är; IT-specialister, datatekniker och företagssäljare. Det är också yrken som företagen uppger att man ska rekrytera inom det närmaste halvåret.
34 procent av företagen inom finansiell verksamhet och företagstjänster angav att man
upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Det är en högre andel jämfört
med de tre tidigare undersökningarna. Bristyrken som nämns i undersökningen är; säljare, inköpare, datatekniker, fotografer, ingenjörer inom elektronik, civilingenjörer med
olika inriktning, maskintekniker och fastighetsmäklare.

Handel och transport
Utvecklingen inom handel planade ut något under inledningen av 2013 men därefter har
läget förbättrats. Under de senaste åren har företagen varit starkt optimistiska om utvecklingen under det kommande året men i höstens undersökning är denna optimism
inte lika påtaglig längre. Det kan möjligen kopplas till utgången av valet samt till de diskussioner om amorteringskrav som förts under senare tid. Enligt Konjunkturinstitutets
senaste barometerundersökning 15 har hushållens syn på den egna ekonomin försvagats
under hösten.
Ett tänkbart förlopp framöver är att sysselsättningen endast stiger svagt inom handel men
att antalet arbetade timmar stiger något mera. Det är inom handel som många finner sina
ingångsjobb på arbetsmarknaden och det gäller inte minst för ungdomarna.
15

Konjunkturbarometern oktober 2014.
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Tillväxten inom olika köpcentra i länet fortgår och nya affärskedjor etablerar sig runt om i
länet. Det gäller exempelvis Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Nyköping. Företagen
får otroligt många sökande till de tjänster som utannonseras i samband med etableringen.
På flera håll i länet märker man av en ökad konkurrens mellan nyetablerade handelsområden kontra centrumhandel och mogna handelsområden.
Handelsföretagen har i allmänhet lättare att rekrytera arbetskraft än andra branscher.
Det gäller företrädesvis inom detalj- och fackhandel. Inom partihandel kan det vara svårare och här är man ofta mer specialiserad på exempelvis försäljning, produktanpassning
samt underhåll och reparationer. I höstens undersökning angav endast 7 procent av arbetsgivarna inom handel att man upplevt brist. Handel är en stor bransch så sammantaget kan man räkna med ett stort antal rekryteringar även om konkurrensen om jobben är
stor.
Företagen inom transportbranschen känner fortfarande en osäkerhet kring utvecklingen
framöver. Branschen redovisar ett svagt nettotal för marknadsutvecklingen under de
kommande sex månaderna. Kapacitetsutnyttjandet är inte särskilt högt och man är inte
nöjd med konjunkturläget för branschen. Arbetslösheten bland samtliga yrken inom
transportsektorn har ökat under hösten 2014 och ligger nu på samma nivå som förra hösten. Arbetslösheten bland lastbilsförare har stora säsongsvariationer och den har under
hösten 2014 varit i nivå med förra hösten. På ett par års sikt har branschen ett stort behov
av att ersätta äldre förare samtidigt som många pensionerade chaufförer fortsatt att arbeta på timanställning hos företagen. Kraven på yrkeskompetensbevis 16 för förare av tung
lastbil eller persontransporter kan medföra att äldre förare inte längre ställer sig till förfogande för företagen. Bland specialistutbildade inom transportbranschen är arbetslösheten
låg.
Arbetslösheten bland truckförare och lagerassistenter i länet uppgick till närmare 800
personer under oktober 2014. Det är en mycket hög notering. Jämfört med oktober förra
året var det en minskning med 130 personer. Förbättringen beror knappast på att det
blivit fler jobb inom dessa verksamheter utan det handlar snarare om att man fått arbeten
inom andra områden. I Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm sker satsningar
inom lager och logistikområdet. Men det är ett långsiktigt arbete och man ska inte förvänta sig snabba resultat. Ibland går det även bakåt och under hösten 2013 förlorade
Eskilstuna lagerverksamhet som berörde cirka 150 personer. Ytterligare två företag i
branschen har meddelat att man har för avsikt att under 2015 flytta verksamheter från
länet.

16

Transportstyrelsen, Yrkesförarkompetens
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Hotell, restaurang samt personliga och kulturella tjänster
Näringen har ett högt säsongsberoende och med sommaren bakom oss uppger man ändå
att man haft en hygglig utveckling under det senaste halvåret. Företagen är ganska optimistisk beträffande utvecklingen under det kommande året. Men totalt sett spirade ändå en
starkare optimism i vår undersökning hösten 2013. Förväntningsläget har därmed sjunkit
i branschen.
I branschen finns ett stort utbud av tjänster och en ökad efterfrågan på tjänster kan ofta
mötas med befintliga personalresurser. Det är vanligt med deltids- och timanställningar i
branschen. Restaurangnäringen växer och omsättningen på personal skapar många ingångar i branschen.
Utbudet av tjänster påverkas också av olika trender i samhället. Det gör att nya företag
snabbt kan etablera sig och andra försvinner. Det kan exempelvis gälla restauranger,
caféer, skönhetssalonger, kroppsvård, nöjes- och evenemangsnäringen. På sikt kan man
mycket väl föreställa sig en fortsatt positiv utveckling inom dessa områden. Man kan
också vänta sig att utbudet av tjänster växer snabbare än efterfrågan. Därmed kommer
kapacitetsutnyttjandet att förbli lågt vilket har betydelse för lönsamhet och rekryteringsbehov.
17 procent av företagen anger att man upplevt brist på arbetskraft i höstens undersökning. Bland återkommande bristyrken i våra undersökningar nämner företagen kvalificerade och erfarna kockar, hovmästare, servitörer och receptionister. Bland kommande
rekryteringsyrken nämner företagen samma yrkeskategorier.
Bland flera yrken inom branschen finns en hög arbetslöshet som bland annat beror på att
personer som saknar yrkesutbildning ofta söker arbeten inom denna bransch. Samma
förhållande gäller även jobb inom exempelvis detaljhandel, lagerarbete och lokalvård.

25
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Tabell: Största yrkena inom privata tjänster samt bedömning om arbetsmarknadsläget på ett års sikt för dessa yrken. Samt länets andel av samtliga inom yrket i
riket. Uppgifterna gäller antalet anställda i olika yrken. Källa: SCB 2012.

Yrke
Maskin- och motorreparatörer
Ingenjörer och tekniker
Dataspecialister
Civilingenjörer

Byggnadshantverkare
Säljare, inköpare
Fordonsförare
Chefer mindre företag
Försäljare detaljhandel
Lagerassistenter
Städare
Köks- restaurangbiträden
Övr. kontorspersonal
Storhushåll/ Restaurangpersonal
Summa branschen
Samtliga sysselsatta i länet

Kvinnor
20
130

Män
800
680

120
100

470
340

120
960
200
300
3 000
470
1 330
720
660
460
16 000
53 170

880
1 230
1890
710
1 630
1 220
190
320
250
390
19 200
53 780

Totalt
820
810
590

Andel av riket %
2,8
2,1

440

0,7
1,0

1 000
2 190
2090
1010
4 630
1 690
1 520
1 040
910
850
35 200
106 950

3,2
1,4
2,4
2,1
2,4
3,7
2,8
2,3
1,9
1,9
2,0
2,5

Jobbmöjligheter:
Goda
Medelgoda
Mindre goda

I tabellen ovan redovisas dataspecialister och civilingenjörer trots att de inte är särskilt
stora yrken i länet. Det är för att påvisa att det är underrepresenterade yrken i länet och
att deras riksandel är mycket låg. Jobbmöjligheterna inom de rödmarkerade yrkena bedöms som mindre goda av den anledningen att här blir konkurrensen om de lediga jobben oftast mycket stor. Det är samtidigt yrken med relativt hög omsättning på arbetskraft
vilket i sig skapar ingångar i branschen.

Offentliga tjänster
Inom offentliga tjänster återfinns 32 procent av samtliga sysselsatta i länet. Om man inkluderar näringsgrenarna utbildning samt vård- och omsorg, oavsett huvudman, uppgår
andelen till 36 procent. Till detta kan läggas att det offentliga årligen upphandlar varor
och tjänster av privata företag för mycket stora summor. En god ordning på offentlig ekonomi blir därmed mycket viktig för stabiliteten på arbetsmarknaden.
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Inom kommunala verksamheter arbetar 23 500 personer, 6 500 inom landstinget och
3 900 inom statlig verksamhet. 77 procent av de som jobbar inom näringen är kvinnor.
Sedan år 2004 har antalet sysselsatta inom offentliga tjänster varit relativt stabilt men
under de senaste åren kan man se en sysselsättningsminskning 17 som varit tydligast inom
landstinget. Det är effekter av offentliga verksamheter som övergår till privata utförare.
Det senare har i huvudsak skett inom vård, omsorg samt utbildning.
Som helhet är de väntade förändringarna relativt små i förhållande till sektorns storlek
men antalet sysselsatta bedöms stiga både under 2014 och 2015. Det är framförallt äldreoch barnomsorgen som behöver utöka sitt tjänsteutbud. Ökade behov finns också inom
socialtjänster och flyktingmottagning. Fortsatta privatiseringar inom utbildning och vårdomsorg kan inte uteslutas.
Inom länet har Gnesta och Vingåker de högsta andelarna sysselsatta inom offentliga
tjänster där cirka 40 procent av samtliga sysselsatta återfinns. I dessa kommuner finns
specialiserade verksamheter inom utbildning-omsorg som i princip har rikstäckande intag av personer med särskilda behov. Dessvärre har Åsbackaskolan i Gnesta nyligen lagt
ner sin verksamhet och den succesiva nedtrappningen har berört cirka 150 personer.
I länet är det endast Strängnäs och Oxelösund som har lägre andelar än riket. Inslagen av
offentliga tjänster i kommunerna påverkas bland annat av förekomsten av statlig verksamhet, åldersstruktur samt graden av privatisering.
Kommunsektorn har ett par goda år bakom sig när man haft medel att utöka de mest
angelägna verksamheterna. Man fick också förstärkning genom återbetalning av tidigare
avsatta medel för exempelvis kollektivavtalade sjukförsäkringar. Länet har haft en hög
flyktingmottagning under de senaste åren och den blir sannolikt hög även under kommande år. Det skapar bland annat ett behov av bostäder och personal för att arbeta med
nyanlända invandrare. Under de första två åren får kommunerna statliga bidrag för mottagandet men därefter kan det bli aktuellt med kommunalt försörjningsstöd om inte arbetssituationen är löst.

17

Utfall enligt SCB, Rams statistik till och med år 2012.
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Andel förvärvsarbetande
lands län

18

inom offentliga tjänster per kommun i Söderman-

Under hösten 2012 inledde Strängnäs kommun ett traineeprogram för långtidsarbetslösa
i kommunen och sedan dess har man anställt cirka 400 långtidsarbetslösa i programmet.
De som går in i programmet får anställning under sex månader och får arbeta inom olika
kommunala förvaltningar. Bland annat som resurspersoner inom skola och omsorg.
Många av dem som anställdes hade med sig någon form av anställningsstöd och många
hade också haft försörjningsstöd från kommunen. Det gör att den faktiska kostnaden för
kommunen inte blir särskilt stor. Det är en satsning som alla tjänade på, kommunen, de
arbetslösa och kommunens invånare. Projektet fortgår under kommande år men under
lite förändrade former. Liknande satsningar genomförs även i andra delar av länet.
På längre sikt står samhället och kommunerna inför mycket stora demografiska förändringar. Fram till år 2025 väntas länets befolkning i åldrarna 0-16 år att stiga med 10 000
personer och antalet 65 år och äldre väntas öka med 14 000 personer 19. Det skapar ökade
personalbehov inom utbildning, vård och omsorg.
Under de senaste 14 åren har barnafödandet haft en stigande trend även om man kan
notera tillfälliga minskningar för vissa år. Under inledningen av 2000-talet föddes 2 500
barn årligen och under de senaste fyra åren omkring 3 000 barn per år. Det bör leda till
utökningar inom barnomsorgen och längre fram även förskolan och grundskolan.
En stigande sysselsättning i länet bidrar också till ett ökat tryck inom omsorg och skola.
Länets befolkningsprognos fram till 2025 visar att barnafödandet väntas uppgå till cirka
3 400 barn per år från och med 2018 och framåt. I åldersgruppen 0-6 år ökar befolkningen från nuvarande 21 600 personer till 25 000 personer år 2025. I åldersgruppen 7-15 år
18
19

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år. SCB 2012.
SCB och Arbetsförmedlingens befolkningsprognos till och med år 2025.
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väntas befolkningen öka från nuvarande 26 900 personer till 33 000 personer år 2025.
Under ett antal år framöver minskar elevunderlaget på gymnasieskolan men stiger igen
från och med år 2016.
Generationsväxlingen har varit omfattande under ett antal år men den har ännu inte spelat ut sin roll. Det mesta pekar mot att åldersavgångarna från arbetsmarknaden kommer
att överstiga antalet nytillträdande på arbetsmarknaden under de kommande 20 åren.

Stor brist på personal inom offentliga verksamheter
Den upplevda bristen på arbetskraft är mycket hög inom offentliga verksamheter där 56
procent av de tillfrågade arbetsställena anger brist och det var 9 procentenheter över riksgenomsnittet. Inom verksamhetsområdet utbildning anger man exempelvis brist på förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare och fritidspedagoger.
Det handlar sammantaget om en brist på 120 tjänster bara på de kommunala arbetsplatser som Arbetsförmedlingen kontaktat. Det är inte ovanligt att lärare byter arbete vilket
förklarar en del av den brist på lärare som finns. Den omfattande bristen på förskollärare
gör att man allt oftare rekryterar barnskötare för att klara arbetssituationen. Även inom
stads- och samhällsbyggnad har kommunerna svårt att konkurrera om civilingenjörer,
tekniker och andra specialister.
44 procent av arbetsställena inom den kommunala vård-omsorgen angav brist. Som bristyrken anger man exempelvis socialsekreterare, kurator och sjuksköterskor med olika
specialiteter.
Arbetslösheten bland undersköterskor har minskat under senare år. Ett tidigare överskott
har förändrats till balans och på några års sikt ökar behoven, framförallt inom äldreomsorgen, och då kan det mycket väl bli brist. Många undersköterskor tvingas arbeta
deltid eller är timanställda och det är negativt både för den egna ekonomin och för möjligheterna att planera sin arbetstid. För att på sikt öka intresset för yrket behöver anställningsvillkoren förbättras. 5 400 personer har anställning som undersköterska i länet och
ytterligare 4 300 jobbar som vårdbiträden eller personliga assistenter.
Inom landstinget handlar det mesta om ersättningsrekrytering framöver. Den upplevda
bristen på arbetskraft är mycket hög. Det beror på att flertalet tillfrågande arbetsställen
har brist på samma yrkeskategorier. Det gäller företrädesvis läkare, specialistsjuksköterskor och psykologer. Bland 12 tillfrågade enheter inom landstinget finns en brist som motsvarar 80 tjänster.
9 statliga verk och myndigheter ingår i undersökningen och tillsammans har man ett rekryteringsbehov på 40 personer under det närmaste halvåret. De största behoven gäller
högskollärare, kriminalvårdare, poliser, administratörer, lantmätare, civilingenjörer och
säkerhetspersonal. En översyn pågår om Fortifikationsverkets framtida organisation som
kan komma att beröra Eskilstuna. Fortifikationsverket förvaltar Försvarsmaktens fastigheter och anläggningar.
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Länet behöver en strategi för att lindra bristen på arbetskraft inom offentliga verksamheter. Den har under en längre tid varit markant högre än den upplevda bristen i riket som
helhet. Befolkningsprognosen fram till år 2025 visar också på ett omfattande behov av
nyanställningar inom skola och omsorg. Det finns många framtidsyrken inom det offentliga i länet.

Tabell: Största yrkena inom offentliga tjänster samt bedömning om arbetsmarknadsläget på ett års sikt för dessa yrken. Samt länets andel av samtliga inom yrket
i riket.. Uppgifterna gäller antalet anställda i olika yrken. Egna företagare ingår ej i
redovisningen. Källa: SCB 2012.

Yrke
Förskollärare, fritidspedag.
Grundskollärare
Sjuksköterskor
Läkare
Psykologer, socialsekreterare
Sjuksköterskor m specialistkomp.
Gymnasielärare m.fl.
Verksamhetschefer
Vård- och omsorgspersonal
Behandlingsassistenter
Sjukgymnaster, tandhygienister
Administratörer offentlig förv.
Summa branschen (oavsett yrke)
Samtliga sysselsatta i länet
Jobbmöjligheter:
Goda
Medelgoda
Mindre goda

Kvinnor
2 100
1 770
1 610
530
710
650
770
710
12 390
590
640
840
29 280
53 170

Män
130
460
190
470
170
40
610
310
2 010
250
110
480
8 490
53 780

Totalt Andel av riket %
2 230
2,6
2 230
2,9
1 800
2,5
1 000
2,3
880
2,7
690
2,2
1380
2,7
1020
2,8
14 400
3,1
840
3,5
750
2,8
1 320
3,0
37 770
2,7
106 950
2,5
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Brist- och överskottsyrken
I höstens intervjuundersökning anger 22 procent av företagen inom det privata näringslivet att man upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Det är en andel som i
stort sett varit den samma sedan våren 2012 och även i nivå med genomsnittet för riket.
Det är till viss del en lite överraskande utveckling mot bakgrund av att sysselsättning stiger och arbetslösheten sjunker under samma period. Möjliga förklaringar kan vara att
sysselsättningen ökat inom områden där det finns en tillgång på arbetskraft. Ökad rekrytering inom och utanför Europa kan också vara bidragande. Även utvecklingen av bemanningsföretag i olika branscher samt ökad samverkan mellan företag för arbetskraftförsörjningen.
Under åren 2010 och 2011, då konjunkturläget var starkare, varierade bristtalen mellan
23-29 procent i undersökningarna. Hösten 2009 uppgick bristtalet till 13 procent i länet
och det var det lägst uppmätta på lång tid.
Inom offentliga verksamheter är bristtalen nästan alltid mycket höga i länet. I höstens
undersökning anger hela 56 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att man upplevt brist i
samband med rekrytering. Det var 9 procentenheter högre än genomsnittet för riket och
en av de högsta andelarna i riket. Avvikelsen mot riksgenomsnittet är ingen engångsföreteelse utan snarare ett tillstånd som upprepats under en lång tid. Det tyder på att det
finns stora rekryteringsbehov inom offentliga verksamheter i länet men att det också föreligger problem med att attrahera den kvalificerade arbetskraften. Det kan exempelvis
finnas samband mellan länets svagare tradition för eftergymnasiala studier och länets
högre bristtal. Annat som kan påverka är avsaknaden av vissa utbildningar i hemlänet
vilket gör att man flyttar till annan ort och blir kvar där. Ökade formella krav på utbildning och erfarenhet kan också skapa en högre upplevd brist. Mälardalens Högskola i
Eskilstuna-Västerås är viktig för den lokala och regionala utbildningen av arbetskraft.
Man har samtidigt svårt att konkurrera med omkringliggande universitet.
Det finns all anledning att marknadsföra jobben inom offentliga verksamheter i länet.
Bristtalen är höga och behoven är stigande i takt med befolkningsökningen och att det
både blir fler äldre och fler barn och ungdomar i skolåldrar.
Ett grundläggande problem gällande många bristyrken är att det utbildas för få inom
många yrken. Under hösten 2014 sökte 135 000 personer, utan tidigare högskolestudier,
till utbildningar vid universitet och högskolor i landet 20. Av dessa blev 58 000 personer
utan tidigare högskolestudier antagna. Det motsvarade en andel på 43 procent. Här några
exempel; Läkarexamen; 5 800 sökte och 880 blev antagna. Förskollärarexamen; 6 200
sökte och 3 000 personer fick plats. Civilingenjörsexamen inom teknik och teknisk industri; 10 200 sökande och 7 000 antagna. 4 400 personer sökte till specialistsjuksköterskeexamen och 2 600 antagna.

20

Källa: UKÄ, Universitetskanslerämbetet.
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Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Södermanlands län under det närmaste året.
Bristyrken
Arkitekter
Byggnadsplåtslagare
Civilingenjörer, olika inriktningar
Förskollärare
Gymnasielärare matematik
Gymnasielärare yrkesämnen
Ingenjörer-tekniker, olika inriktningar
IT-arkitekt
Lantmätare
Lastbilsmekaniker
Läkare
Maskinreparatörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
Poliser
Psykologer
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Specialistutbildade sjuksköterskor
Specialpedagoger
Styr- och reglermekaniker
Verkstadsmekaniker

Överskottsyrken
Ekonomiassistenter
Barnskötare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Lagerarbetare
Montörer inom industrin
Parkarbetare
Receptionister
Städare
Truckförare
Trädgårdsarbetare
Vaktmästare
Vårdbiträden
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Befolkning och arbetskraft
På nyårsafton 2013 uppgick länets befolkning till 277 600 personer (alla åldrar). Det motsvarade 2,9 procent av befolkningen i hela landet. Jämfört med år 1999 var det en ökning
med 21 700 personer och ökningstakten motsvarade i stort sett den riksgenomsnittliga.
Liksom i många andra delar av landet är det den utrikes födda befolkningen som svarar
för merparten av befolkningsökningen (cirka 70 procent). Bland länets kommuner har
Strängnäs, Trosa, Gnesta, Nyköping, Eskilstuna och Oxelösund haft befolkningstillväxt
under de senaste 13 åren. I Vingåker och Flen har befolkningen minskat. Katrineholm har
i stort sett oförändrade befolkningstal jämfört med år 1999 men man har haft befolkningsökning under de senaste 6 åren.

Befolkningsprognos till 2025
På längre sikt står samhället och kommunerna inför mycket stora demografiska förändringar. Fram till år 2025 väntas länets totala befolkning öka med 28 000 personer 21.
I åldrarna 0-16 år ökar befolkningen med 10 000 personer och antalet 65 år och äldre
väntas stiga med 14 000 personer. Det skapar ökade behov av olika tjänster inom sektorer
som utbildning och vård-omsorg.
I arbetsföra åldrar (16-64 år) ökar befolkningen med knappa 4 000 personer. I dessa åldrar minskar antalet inrikes födda med 7 300 personer och bland utrikes födda ökar befolkningen med 11 100 personer.
Under de senaste 15 åren har barnafödandet haft en stigande trend även om man kan
notera tillfälliga minskningar för vissa år. Under inledningen av 2000-talet föddes 2 500
barn årligen och under de senaste fyra åren omkring 3 000 barn per år. Det bör leda till
utökningar inom barnomsorgen och längre fram även förskolan och grundskolan.
Länets befolkningsprognos fram till 2025 visar att barnafödandet väntas uppgå till cirka
3 400 barn per år från och med 2018 och framåt. I åldersgruppen 0-6 år ökar befolkningen från nuvarande 21 600 personer till 25 000 personer år 2025. I åldersgruppen 7-15 år
väntas befolkningen öka från nuvarande 26 900 personer till 33 000 personer år 2025.
Under ytterligare några år minskar elevunderlaget på gymnasieskolan men stiger igen
från och med år 2016.

Mindre ökning av arbetskraften framöver
Befolkningen i arbetsföra åldrar utgör basen för arbetskraften. Deltagandet i arbetskraften påverkas av en rad faktorer som bland annat studiedeltagande, sjukskrivningstal,
pensionsavgångar och konjunkturläge. I konjunkturuppgångar ökar vanligtvis inflödet till
arbetskraften. Det blir ett tillskott av personer från bland annat utbildningssystemet,
personer som lämnar sin sjukskrivning samt personer som är latent arbetssökande.
21

SCB och Arbetsförmedlingen. Befolkningsprognos för åren 2012-2025.
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I november 2013 uppgick den registerbaserade och beräknade arbetskraften i Södermanland till 134 200 personer. Under 2014 och 2015 bedöms arbetskraften öka med 300 personer per år. Under de senaste åren har arbetskraften i Södermanland stigit genom ökad
flyktingmottagning, stora barnkullar födda kring 1990 som nu gått ut på arbetsmarknaden samt förändringar i sjukförsäkringssystemet. Effekterna av de två sistnämnda faktorerna har spelat ut sin betydelse för kommande år. Under kommande år blir invandringens omfattning avgörande för utvecklingen av antalet personer i arbetskraften.

Högt arbetskraftdeltagande men låg sysselsättningsgrad
År 2012 uppgick arbetskraftsdeltagandet 22 i Södermanland till 78,6 procent av befolkningen 16-64 år. Länets arbetskraftsdeltagande kan jämföras med 77,6 procent i hela
landet.
De utrikes födda hade samma år ett arbetskraftsdeltagande på 67,8 procent. Det markant
lägre arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda, jämfört med hela befolkningen, visar
att här finns en betydande resurs av arbetskraft att tillgå. Det gäller inte minst utrikes
födda kvinnor där arbetskraftsdeltagandet uppgick till 63,1 procent i länet.
I åldrarna 20-24 år uppgick länets arbetskraftsdeltagande till 72,3 procent och det var
6,0 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Länets höga andel sammanhänger med ett
lågt studiedeltagande. År 2012 hade 37,8 procent av länets ungdomar i åldrarna 19-24 år
påbörjat någon högskoleutbildning 23, oavsett studieort eller län, och det kan jämföras
med riksgenomsnittet på 43,7 procent. Om länet hade rikets övergångsfrekvens skulle
betydligt färre ungdomar vara arbetslösa. I länet är det således fler unga som väljer att
arbeta, eller söka arbete, efter gymnasiet. Det i sin tur bidrar till en högre ungdomsarbetslöshet om inte arbetsmarknaden är riktigt stark. I slutet av oktober 2014 var 20 procent 24
av ungdomarna arbetslösa i länet och det var 5 procentenheter över riksgenomsnittet.
I tabellen nedan redovisas arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för olika
grupper i befolkningen. En jämförelse görs mellan Södermanlands län samt riket.
För arbetskraftsdeltagandet är differensen mot riket störst i ungdomsgruppen. Länets
sysselsättningsgrad 25 bland befolkningen är nästan genomgående lägre i länet jämfört
med riket. Särskilt hög är differensen bland utrikes födda och bland utrikes födda kvinnor. Det ger en tydlig indikation om att länet har svårigheter att upprätthålla en hög
sysselsättning bland befolkningen.

22 Andelen förvärvsarbetande (nattbefolkningen) och arbetslösa i procent av befolkningen 16-64 år.
Källa: SCB 2012.
23 Källa: Universitetskanslerämbetet, UKÄ.
24 Arbetslösa i procent av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år.
25 Andelen förvärvsarbetande (nattbefolkningen) i procent av befolkningen 16-64 år. Källa SCB
2012.
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Tabell: Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för olika grupper i be26
folkningen. Förvärvsarbetande nattbefolkning . Södermanlands län samt riket.

Arbetskraftsdeltagande
Män
Kvinnor

D-län
78,6
80,6
76,4

Riket
77,6
79,0
76,2

Differens
1,0
1,6
0,2

-därav utrikesfödda
Män
Kvinnor

67,8
72,7
63,1

66,4
69,5
63,4

1,4
3,2
-0,3

Ungdomar 20-24 år

72,3

66,3

6,0

Sysselsättningsgrad
Män
Kvinnor

71,4
73,2
69,6

72,6
73,7
71,4

-1,2
-0,5
-1,8

-därav utrikesfödda
Män
Kvinnor

50,9
54,5
47,3

55,3
58,0
52,7

-4,4
-3,5
-5,4

Ungdomar 20-24 år

59,7

58,2

1,5

Den regionala högskolan är viktig för länet
Många ungdomar uppmuntras på olika sätt att söka till eftergymnasiala utbildningar.
Men det är inte självklart att en region kan lyckas med att markant öka övergångarna till
högskolan. Dels kan man konstatera att det var fler sökande som inte blev antagna till
högskolan jämfört med det antal som faktiskt blev antagna under hösten 2014. Ett förhållande som innebär att ungdomar från länet måste lyckas bättre på gymnasiet jämfört med
andra så att man konkurera ut någon annan sökande. Och det i sin tur kräver en målmedveten satsning redan från starten i gymnasieskolan.
Regionförbundet i Södermanland och länets kommuner satsar under de kommande tre
åren på att erbjuda arbetsmarknadskunskap på skolschemat. Samtliga klasser inom högstadiet och gymnasieskolan ska erbjudas utbildning. Syftet är att stötta ungdomar att göra
mer medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval.
Ett annat problem ligger i en låg återvändandeandel bland högskolestuderande som i
högre grad blir kvar på sina studieorter än återvänder till hemorten. Det har också betydelse för arbetskraftsförsörjningen av högskoleutbildade. Inte minst inom offentliga verksamheter där bristtalen är mycket höga i länet. Utbildningarna inom högskolan
Eskilstuna-Västerås blir därmed viktiga för regionen.
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Förvärvsarbetande som bor i länet oavsett var arbetsplatsen är belägen. Källa: SCB 2012.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
I diagrammet nedan redovisas den totala arbetslösheten i procent av den registerbaserade
arbetskraften för Södermanlands län och riket. Här framgår att länets relativa arbetslöshet genomgående är högre än riket och att gapet mellan kurvorna vidgades under och
efter finanskrisen 2008-2009.
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft, Södermanlands län, januari 1995 – oktober 2014

Länets högre arbetslöshet är delvis strukturellt betingad men påverkas även starkt av
olika konjunkturskiften. Vi kan konstatera att länet drabbades hårdare under finanskrisen än riket i övrigt. Återhämtningen under 2010 blev kortvarig men fick ändå ett större
genomslag i Södermanland. Länet har också haft en något bättre utveckling under 2013
jämfört med riket.
Arbetslösheten fortsätter att sjunka sakta både under 2014 och 2015. Vid utgången av
2015 väntas något färre än 13 500 personer, eller 10,0 procent av den registerbaserade
arbetskraften, vara arbetslösa i länet.
Att länets arbetslöshet genomgående är högre än riket kan exempelvis förklaras av länets
större jobbförlust inom industri och en lägre tillväxt av nya jobb inom vissa tjänstenäringar. Här finns och har funnits betydande inslag av mogen industriproduktion som
sakta men säkert fört en krympande tillvaro för att överleva i den ökade internationella
konkurrensen. Vidare finns många exempel på stora industriföretag som helt eller delvis
lämnat länet.
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Framväxten av nya jobb inom service- och tjänstenäringar tycks ha bättre betingelser i
landets större städer och universitetsstäder där branschspridning och diversifiering är
större. Man kan också nämna länets lägre deltagande i eftergymnasiala studier som framförallt har betydelse för ungdomsarbetslösheten. Även detta har kopplingar till en tidigare
stark industritradition.

Arbetslöshetens sammansättning
I diagrammet nedan redovisas den totala arbetslösheten för olika grupper av arbetslösa i
länet och för riket som helhet. I bilaga 3 finns en motsvarande redovisning för varje
kommun i länet.
Av diagrammet framgår att andelen arbetslösa av arbetskraften i Södermanland, genomgående är högre än i riket som helhet. Differensen är särskilt stor bland utrikes födda,
personer med högst grundskoleutbildning samt ungdomar.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för
respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och 3 2014, Södermanlands län

Det tyder på att länet har omfattande problem på arbetsmarknaden som slår hårdast mot
de grupper av arbetslösa som även i vanliga fall har större svårigheter än andra att
komma in på arbetsmarknaden. Bland utrikes födda är skillnaden mot riksandelen 8,8
procentenheter. Den höga arbetslösheten bland de senare beror dels på att länet haft en
hög flyktingmottagning under senare år som även medfört, och framöver medför, anhöriginvandring. Utbudet av arbeten i länet är också begränsat inom områden som handel,
transporter, service, hotell och restaurang. Det vill säga yrkesområden som oftare erbjuder ingångsjobb jämfört med många andra områden.
Etableringsuppdraget innebär också en tidig inskrivning på Arbetsförmedlingen och här
är flyktingförläggningarna i Flen och Vingåker bidragande till den höga arbetslösheten
bland utrikesfödda. Det finns också ett tydligt samband mellan den totala arbetslösheten
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och den bland utrikesfödda. Om arbetsmarknaden är bra och den totala arbetslösheten
förhållandevis låg så gynnar det också andra grupper. För Södermanlands del gäller således det motsatta.
Andelen arbetslösa i Södermanland uppgick till 10,4 procent som ett genomsnitt för perioden april 2014 till september 2014. Det är stora skillnader på arbetslöshetens nivå inom
länet. I de fem östligaste kommunerna är arbetslösheten oftast lägre än riksgenomsnittet
och den är betydligt högre i länets fyra kommuner i den centrala och västra länsdelen
(bilaga 3). Trosa och Gnesta kommuner med närheten till Stockholm hade lägst arbetslöshet. I dessa kommuner uppgår utpendlingen till över 50 procent av de sysselsatta.
Lägst utpendling hade Eskilstuna med 16 procent av antalet sysselsatta.

Mer än var femte har varit inskriven i två år eller längre
Av totalt 13 900 arbetslösa under oktober 2014 hade 5 300 personer eller 38 procent varit
inskrivna på Arbetsförmedlingen i högst 6 månader. Det är bland de korttidsinskrivna
som arbetslösheten får de största svängningarna i takt med skiftande konjunkturlägen på
arbetsmarknaden. Under finanskrisen ökade arbetslösheten med 3 600 personer bland de
korttidsarbetslösa och under återhämtningen 2010-2011 föll arbetslösheten i gruppen
med 2 000 personer. Det är också den gruppen som påverkats mest av den långsamma
förbättringen under de två senaste åren.
Bland personer med längre inskrivningstider sker en kraftig ökning under finanskrisen
men under de senaste tre åren har förändringarna varit mycket små.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Södermanlands län, januari 2006-oktober 2014
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Många av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen och har svårt att få arbete får
efterhand allt längre inskrivningstider. Man ingår inledningsvis i den blå kurvan. Därefter
den röda, gröna och slutligen den gula kurvan. Långa tider i arbetslöshet är ofta ett tecken
på att man har svårt att få arbete och behöver olika insatser för att få arbete. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag i att stödja personer med långa inskrivningstider och
att denna grupp inte har ökat i antal sedan finanskrisen är kanske ett resultat av dessa
insatser.
Här finns också samband mellan hur utbudet av olika arbeten ser ut och omfattningen av
den totala arbetslösheten. Andra faktorer som påverkar är exempelvis näringslivsstruktur
och säsongsvariationer. För länets vidkommande är andelen med de längsta inskrivningstiderna hög och uppgick till 3 000 personer eller 22 procent av samtliga arbetslösa. I riket
som helhet var andelen 19 procent. I län med starka säsongsarbetsmarknaden varierade
andelen med de längsta inskrivningstiderna mellan 14-17 procent. Det gäller i det här
fallet länen Dalarna, Kalmar och Gotland. Med Dalarnas andel på 14 procent skulle gruppen reduceras med 1 100 personer i länet.
Man får i stort sett samma resultat i alla jämförelser mellan länet och riket när det gäller
grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden. Och det avspeglar dels länets strukturomvandling samt avsaknaden och framväxten av olika arbeten som kan betraktas som
ingångsjobb på arbetsmarknaden.

Antalet personer i utsatta grupper har ökat
Inslagen av grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden 27 bland de totalt inskrivna
arbetslösa ökade kraftigt under lågkonjunkturen 2008-2009. Den har därefter fått ytterligare tillskott genom sjukförsäkringsreformen och en ökad flyktingmottagning av utomeuropeiskt födda.
Under hösten 2008 uppgick andelen i utsatta grupper till 60 procent av samtliga arbetslösa. Fram till och med hösten 2014 stiger gruppens andel till 72 procent i länet. Det betyder en kraftig förändring av arbetslöshetens sammansättning. I kombination med uppdraget att prioritera arbetet mot de som står längst från arbetsmarknaden så har arbetsförmedlingens arbete fått ändra fokus. Denna förändring är också en förutsättning för att
många av personerna i de utsatta grupperna ska komma i arbete och lämna ett försörjningsstöd. I riket som helhet uppgick andelen i utsatta grupper till 65 procent.
Till skillnad mot gruppen övriga så minskade arbetslösheten mycket lite bland utsatta
grupper under konjunkturförstärkningen 2010-2011. Sedan vintern 2011 har kurvan för
utsatta grupper fortsatt att stiga även om man kan notera en svag minskning under den
gångna sommarsäsongen. Bland gruppen övriga har arbetslösheten fortsatt falla under
2013 och 2014.

27 I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre 55-64 år.
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9 900 personer räknades i oktober 2014 till utsatta grupper i länet. I gruppen övriga uppgick antalet till 3 900 personer. Trots en svag förbättring på arbetsmarknaden väntas
ändå antalet personer i utsatta grupper att förbli stort under prognosperioden.
Utvecklingen i de båda grupperna uppvisar stora skillnader fördelat kvinnor och män.
Bland kvinnor har antal personer i utsatta grupper ökat med 7 procent sedan hösten 2011.
Bland män är motsvarande ökning 21 procent. Bland kvinnor i gruppen övriga har arbetslösheten sjunkit med 34 procent sedan hösten 2011 och bland män har arbetslösheten
minskat med 8 procent. Skillnaden i utvecklingen mellan könen kan sannolikt förklaras
av att traditionellt kvinnodominerade yrkesområden haft en bättre utveckling än motsvarande för männen. Samt att under 2014 har antalet asylsökande 28 män varit mer än dubbelt så stort som antalet kvinnor.

Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Södermanlands län, januari 2004 – oktober 2014 (ej dubbelräkning mellan grupperna)

Ökad arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda
I såväl Södermanland som riket i helhet har invandringen varit stor under de senaste åren
och det största tillskottet till arbetskraften har kommit genom invandring från länder
utanför Europa. Arbetsförmedlingens huvudansvar för etableringsreformen medför oftast
en tidig kartläggning och inskrivning på Arbetsförmedlingen. Man kan därmed se att det
finns ett tydligt samband mellan en ökad invandring och arbetslöshetens utveckling bland
utomeuropeiskt födda. Under de senaste sex åren har antalet arbetslösa bland utomeuropeiskt födda stigit från 1 400 personer till 5 600 personer i länet.

28

Antalet asylsökande under januari-oktober i hela landet. Källa: Migrationsverket.
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Knappa 50 procent av de arbetslösa utomeuropeiskt födda i länet har en utbildningsnivå
som minst motsvarar gymnasieutbildning. Resterande personer i gruppen har låg utbildningsnivå och det medför att de har en problematisk situation på arbetsmarknaden.
Det är den korta utbildningen som är det stora problemet och det är även ett problem för
inrikes födda med kort utbildning.
Antalet deltagare i etableringsreformen utgör ett betydligt mindre antal jämfört med den
totala arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda. Under de senaste åren har utbildningsnivån bland de som deltar i etableringsreformen förändrats markant. Andelen med
högst förgymnasial utbildningsnivå har fallit från närmare 70 procent ner mot 50 procent. Man ser motsvarande ökning bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå.
Den förändring som sker inom etableringen får därför ett litet genomslag inom hela
gruppen utomeuropeiskt födda. Problemen för personer med låg utbildningsnivå blir
därför fortsatt mycket stora.
5 100 personer av de arbetslösa har högst förgymnasial utbildningsnivå. Det motsvarar 37
procent av samtliga arbetslösa i länet. Arbetslösa som saknar gymnasieutbildning har
betydligt svårare än personer med högre utbildning att snabbt få ett arbete. Man har
också en svag grund för olika former av vidareutbildning. Inte sällan återfinns personer
med låg utbildningsnivå bland de grupper som redovisas i diagrammet nedan och det är
utvecklingen bland dessa som i hög grad påverkar kurvan för arbetslösheten bland personer med högst förgymnasial utbildningsnivå.
Under det senaste året har arbetslösheten sjunkit svagt bland personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, lågutbildade samt personer i åldrarna 55-64
år. Det beror sannolikt mest på ett minskat inflöde av arbetslösa inom dessa grupper.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Södermanlands
län, januari 2004-oktober 2014. Observera att en person kan ingå i flera grupper
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Nedanstående punkter ska ses som angelägna utvecklingsområden för länet. Det är områden som nämns i föreliggande prognos men som även aktualiserats i andra sammanhang. Många olika aktörer genomför storartade insatser för länets utveckling men det är
viktigt att det finns gemensamma checklistor för olika områden. Enskilda aktörer kan inte
ställas till svars för olika tillkortakommanden i samhällsutveckling. Utveckling kräver
samverkan och samordning.
•

Invandringen blir avgörande för arbetskraftens utveckling framöver. Utan invandring skulle arbetskraften minska påtagligt. Effekterna av generationsväxlingen påverkar länet i ytterligare 20 år framöver.

•

Utbildning, praktik och andra kompetenshöjande åtgärder är viktiga insatser för
allt större grupper av arbetslösa som har svårt att få arbeten. Länet har en hög
andel av arbetslösa som har svårigheter att få arbete.

•

Alla frågor som berör utbildning är viktiga för länet. Det gäller exempelvis att
minska avhoppen från gymnasieskolan och minska andelen som lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Fler behöver gå vidare till olika former av eftergymnasial utbildning.

•

Mälardalens högskola i Eskilstuna är viktig för den regionala arbetskraftsförsörjningen inom många yrken.

•

Industriföretagen behöver kraftsamla för att öka intresset för de industritekniska
utbildningarna på länets gymnasieskolor. Inom samma område behöver arbetsmarknadsutbildningarna få en ökad lokal tillgänglighet.

•

Under de senaste 14 åren har länets befolkning ökat med närmare 22 000 personer. Fram till och med år 2025 ökar länets befolkning med ytterligare 28 000
personer.

•

Det är bland barn, ungdomar och äldre som de största befolkningsökningarna
äger rum. Det kommer att skapa många nya jobb framöver.

•

Bristen på arbetskraft är oroväckande hög bland flertalet offentliga verksamheter
i länet. Om det redan nu är illa, så blir det än värre framöver.

•

Utpendlingen till närliggande arbetsmarknader är omfattande i länet. Alla insatser som kan underlätta pendlandet till och från länet är viktiga för utvecklingen.

•

Det byggs för lite bostäder i länet. En väl fungerande bostadsmarknad är viktig
för utveckling och tillväxt.

•

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

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

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen 29 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 totalundersök-

29

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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ning. Urvalet är 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 435
arbetsställen inom det privata näringslivet i Södermanlands län och svarsfrekvensen blev
81 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 80 offentliga arbetsgivare i urvalet i Södermanlands län
och svarsfrekvensen uppgick till 91 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 3 2014, Södermanlands län
Utbildning
Unga 18- Äldre 55- Inrikes
Män
födda
24 år
64 år

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Trosa

4,4

4,7

4,2

11,5

3,6

3,9

Gnesta

5,7

5,8

5,5

14,0

4,3

Strängnäs

7,0

6,9

7,1

14,7

5,4

Nyköping

7,7

7,3

8,0

16,5

Oxelösund

8,7

8,1

9,3

17,9

Vingåker

10,3

10,8

9,9

Katrineholm

10,7

10,8

Flen

13,5

12,9

Eskilstuna

13,6

D-län

10,4

Riket
Länet, förändring
mot samma period
ett år tidigare
Länets differens
mot riket (apr 2013sept 2013)

Kommun

Utrikes
födda

Grundskola

Gymnasial

Eftergymnasial

8,1

6,4

4,2

3,9

4,8

13,6

12,5

4,7

4,2

5,4

18,0

14,4

6,7

4,6

5,4

5,3

24,3

21,0

6,5

4,7

6,4

6,3

20,7

19,1

6,9

7,3

23,3

5,1

6,0

50,7

21,6

7,2

8,2

10,6

21,0

7,3

7,3

30,5

28,8

8,3

5,5

14,0

22,2

8,2

7,5

40,4

32,2

8,7

10,4

12,7

14,5

23,8

9,5

8,2

32,7

33,8

11,5

8,0

9,9

10,8

19,9

7,1

6,6

29,0

25,7

8,5

6,4

7,8

7,3

8,2

14,6

5,9

5,3

20,2

19,0

7,2

5,0

-0,5

-0,8

-0,2

-1,5

-0,5

-0,8

0,5

0,2

-0,7

-0,2

2,6

2,6

2,6

5,3

1,2

1,3

8,8

6,7

1,3

1,4

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutsikterna för Södermanlands 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.
Ansvarig utredare för denna prognos är Jens Lotterberg,
telefon 010-486 66 68.
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 2015.
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Omslagsbild: Scandinav, Fotograf: Leif Johansson
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