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Sammanfattning 

Konjunkturläget 

Farhågorna kring en avmattning i den globala och framför allt den europeiska ekonomin till 

följd av osäkerhet kring utgången i de amerikanska presidentvalet, brexitomröstningen, och 

andra nationella val runt om Europa, bland annat i Frankrike, har inte blivit verklighet. I stället 

för en avmattning ser vi istället en svagt positiv tillväxt i världen, USA, och även Europa.  

Den svenska ekonomin fortsätter att vara stark. Konjunkturläget i Sverige kan beskrivas som en 

mogen högkonjunktur, där resursutnyttjandet är högt och både den inhemska och utländska 

efterfrågan är mycket hög. Troligen når tillväxten sin topp under innevarande år, med en för-

siktig avmattning under 2018, dock fortfarande med en god tillväxt. 

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning under våren 2017 framkommer att stämningsläget 

bland de privata arbetsgivarna i Stockholms län ökat kraftigt sedan höstens undersökning. 

Framför allt är det byggverksamheten och IT-sektorn som blivit mer positiv, men även industrin 

och offentliga tjänster ligger kvar på höga nivåer vad gäller efterfrågeförväntningar. 

Prognos över sysselsatta och arbetslösa 

Arbetsförmedlingens prognos för våren 2017 är att antalet sysselsatta i Stockholms län ökar med 

27 000 i år. Det motsvarar en tillväxttakt på 2,3 procent. Detta är en kraftig ökning jämfört med 

den prognos som presenterades i höstas. Vid senaste prognostillfället var de arbetsgivare som 

ingick i intervjuundersökningen mycket mer försiktiga i svaren kring sina rekryteringsplaner. 

Detta hängde ihop med de farhågor som beskrivits i det inledande stycket. 

Fortsatt goda ekonomiska förutsättningar och en endast lindrigt försvagad konjunktur gör att 

sysselsättningstillväxten antas fortsätta under 2018. Arbetsförmedlingen bedömer att syssel-

sättningen ökar med 21 000 personer under 2018, vilket motsvarar en tillväxt på 1,8 procent. 

Med en tillväxt på totalt 48 000 jobb under prognosperioden utgör Stockholms län hela landets 

sysselsättningsmotor. 

Samtidigt med den mycket goda sysselsättningstillväxten förväntas antalet arbetslösa öka. 

Denna ökning förklaras i sin helhet av nyanlända som skrivs in i Arbetsförmedlingens etable-

ringsuppdrag. Sista kvartalet 2017 kommer antalet arbetslösa vara 3 900 personer fler än mot-

svarande period 2016. Sammanlagt kommer 72 600 personer vara inskrivna arbetslösa, vilket 

motsvarar en arbetslöshet i länet på 6,0 procent. Under 2018 väntas antalet arbetslösa öka med 

ytterligare 2 100 personer. Antalet inskrivna det fjärde kvartalet nästa år kommer då uppgå till 

74 700 personer. Detta motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,0 procent i slutet av 2018. Därmed 

kan vi konstatera att den långvariga trenden med en fallande arbetslöshet i Stockholms län är 

bruten. Arbetsförmedlingen bedömer således att den relativa arbetslösheten ligger still över pro-

gnosperioden  
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Arbetslöshetens sammansättning 

Stockholms läns arbetsmarknad är, likt rikets, tydligt uppdelad. Det är till stor del utrikes födda 

personer som är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten i Stockholms 

län uppgick i april 2017 till 6,0 procent. För inrikes födda är arbetslösheten 3,0 procent och för 

utrikes födda är motsvarande siffra 14,3 procent. Största enskilda förklaring till denna stora 

skillnad är att antalet personer i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, utan tidigare kontakt 

med den svenska arbetsmarknaden, är stort. Det är naturligt att det tar längre tid för dessa per-

soner att finna en anställning. För många tar det längre än etableringsuppdragets två år att finna 

sin första anställning, detta gör att många arbetssökande kvarstår som arbetssökande efter upp-

dragets upphörande. Den andra stora förklaringen till skillnader i arbetslöshet mellan inrikes 

och utrikes födda är skillnaden i utbildningsnivå. Arbetsgivarna i Stockholms län efterfrågar 

oftast arbetskraft med avslutad gymnasieutbildning och inte sällan eftergymnasial utbildning, 

ofta stämmer de utrikes föddas utbildningar inte med de behov som arbetsgivarna har. Dessu-

tom är det både svårt och tidskrävande för de utrikes födda med gångbara utbildningar att få 

dessa validerade och godkända. 

Tider i arbetslöshet 

Arbetsförmedlingen definierar en arbetslöshetstid över tolv månader som långtidsarbetslöshet. 

Om man undantar de personer som deltog i etableringsuppdraget, var 62 000 personer öppet 

arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i slutet april 2017. Av dessa hade 24 000 

varit arbetslösa minst tolv månader. Både det totala antalet inskrivna och antalet långtidsar-

betslös hade sedan april 2016 minskat med drygt 3 procent. För att klara framtida utmaningar 

i en tid med sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och en lägre aktivitet i ekonomin, bör 

Arbetsförmedlingen, tillsammans med sina samarbetspartners jobba än mer att aktivera de 

långtidsarbetslösa och göra dessa attraktiva och anställningsbara genom exempelvis utbildning. 

Utmaningar på Stockholms arbetsmarknad 

I slutet av denna rapport kommer vi i en sammanfattning beskriva det som kan ses som de 

största utmaningarna på Stockholms arbetsmarknad. Kort kan dessa utmaningar beskrivas i tre 

delar. Utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden. Hur får vi till en så snabb och effektiv eta-

blering av de nyanlända som möjligt? Effektiv matchning. Det råder högkonjunktur, arbetsgi-

varna har svårt att hitta rätt kompetens till sina vakanser. Vad kan göras för att underlätta mötet 

mellan arbetsgivare och arbetssökande? Motverka långa tider i arbetslöshet. Med vetskap om 

att ett av det största hindren till anställning är låg, alternativt fel utbildning, även ålder, vissa 

funktionsnedsättningar och födelseland korrelerar med längre arbetslöshetstider. Hur minskar 

vi arbetslöshetstider för de personer som inte når arbetsgivarnas kompetenskrav? 
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Konjunkturläget i Stockholms län 
Sverige är ett litet land med öppen ekonomi. Omvärlden har således en stor påverkan på vår 

ekonomiska och politiska utveckling. Hur ett län påverkas av konjunkturen beror mycket på 

dess näringsgrensstruktur. I följande avsnitt avhandlas det aktuella konjunkturläget i värl-

den, Sverige samt i Stockholms län. Vidare redovisas förväntningar och anställningsplaner 

hos länets privata arbetsgivare utifrån Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 

2017. 

Fortsatt stark svensk konjunktur får internationellt stöd 

Sedan årsskiftet syns allt fler ljusglimtar i den globala ekonomin. Flertalet globala framåtblick-

ande indikatorer har stärkts och världshandeln har återfått styrka efter en svag utveckling under 

hösten i fjol. Efter en utdragen period av relativt svag tillväxt i världsekonomin har således ut-

sikterna för den globala tillväxten förbättrats. Efter att ha ökat med för världsekonomin relativt 

svaga 3,1 procent 2016 bedömer vi att tillväxttakten i den globala ekonomin förstärks successivt 

under vår prognosperiod åren 2017 och 2018.  

Efter att aktiviteten i den svenska ekonomin steg med goda 3,2 procent under 2016 bromsade 

tillväxten in något under första kvartalet i år. Vi väntar oss dock att tillväxten tar förnyad fart 

från och med andra kvartalet i år för att sedan fortsätta att utvecklas i god takt under resten av 

vår prognosperiod. Konjunkturläget fortsätter således att förstärkas och är därmed fortsatt 

mycket starkt. 

Bakom dessa bedömningar ligger bland annat det fortsatt starka stämningsläget hos såväl före-

tagen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som hos hushållen. Parallellt blir även den 

successiva förstärkningen i den globala ekonomin – och därmed exporten – en allt viktigare 

drivkraft för utvecklingen. Dessutom är behoven av ytterligare bygginvesteringar fortsatt stort. 

Mot denna bakgrund räknar vi med att BNP stiger i god takt även under 2017 och 2018. 

Större optimism i omvärlden 

Det senaste året har innehållit ett antal viktiga politiska händelser som väntades påverka den 

globala ekonomin. De viktigaste händelserna har varit Brexit-omröstningen, valet i USA samt 

valen i Nederländerna och i Frankrike. Till skillnad från vad många analytiker förutspådde, kan 

man i generella termer konstatera att dessa händelser inte haft en negativ påverkan på världse-

konomin eller förväntningarna framåt. Istället ser man nu en ökande optimism och en global 

tillväxt som sakta men säkert tar fart. Den amerikanska tillväxten var under första kvartalet 

lägre än förväntat, men detta anses vara avvikande och de kommande kvartalen förväntas visa 

en starkare utveckling. Federal Reserve har därför intentionen att sakta fortsätta med normali-

seringen av penningpolitiken förutsatt att utvecklingen på arbetsmarknaden är stark och att pri-

serna stabiliseras runt inflationsmålet då tillväxten tilltar. 

I Kina var tillväxten under 2016 6,7 procent, vilket motsvarar cirka 40 procent av världstillväx-

ten. Regeringen förväntar sig en tillväxt på 6,5 procent för 2017, vilket fortfarande bör anses 

som starka tillväxttal även om man mer och mer skiftar om ekonomin mot mer tjänster och 
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högre inhemsk konsumtion. Även i Europa förstärks tillväxten succesivt om än på betydligt lägre 

nivåer än i Kina och andra utvecklingsländer. Arbetsmarknaden presterar en ökande sysselsätt-

ning med fallande arbetslöshet. Tillväxten i EU-området var under första kvartalet 2 procent på 

årsbasis och inflationen var i april 2017 1,9 procent. ECB kommer fortsatt föra en expansiv pen-

ningpolitik under prognosperioden. 

Den svenska ekonomin fortsätter även under 2017 att vara stark. Högkonjunkturen vi sett under 

de senaste åren har lett till ett högt resursutnyttjande med få lediga resurser i ekonomin. Sverige 

ligger mest troligt före omvärlden i konjunkturcykeln och högkonjunkturen bör därför anses 

vara i sitt toppmoment under våren. Tillväxten under prognosperioden anses således bli god, 

där exportindustrin får en ökad betydelse då den inhemska konjunkturen dämpas mot 2018. 

Arbetsmarknaden präglas av stark efterfrågan och hög sysselsättningstillväxt till följd av den 

starka konjunkturen. Majoriteten av sysselsättningsökningen tillfaller gruppen utrikes födda. 

Stark efterfråga i Stockholms län 

Arbetsgivarna i Stockholm rapporterar i vårens intervjuundersökning om ett starkt efterfråge-

läge det kommande halvåret. Konjunkturen1 har under våren fått ett nytt uppsving och arbets-

givarna är till skillnad från hösten 2016 åter mer positiva. Kapacitetsutnyttjandet ligger dessu-

tom på den högsta nivån sedan 2007 och cirka 73 procent av arbetsgivarna kan inte öka pro-

duktionen/försäljningen utan att rekrytera. 

                                                             
1 Se även Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april 2017 
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3,9 (6,5) procent av arbetsgivarna tror i vår på en minskad efterfrågan det kommande halvåret, 

37,7 (51,3) tror på en oförändrat efterfrågan och 58,4 (42,3) tror på en ökad efterfrågan. För ett 

år framåt är motsvarande andelar 2,6 (4,8) procent, 40,9 (47,2) procent och 56,5 (48) procent. 

I den offentliga sektorn tror 1,1 (0,6) procent av arbetsgivarna på en minskad efterfrågan det 

kommande halvåret, 53,3 (53,8) procent på en oförändrad efterfrågan och 45,6 (45,7) procent 

på en ökad efterfrågan. Utvecklingen på arbetsmarknaden förväntas således vara stark under 

prognosperioden. Under hösten fanns det indikationer på att konjunkturen skulle dämpas un-

der 2017 på grund av politiska faktorer, arbetskraftsbrist och efterfrågan. Det mesta tyder nu på 

att den dämpningen snarare infaller under 2018, och att efterfrågan på företagen sjunker till 

mer normala nivåer. 

Arbetsgivarna vill rekrytera 

Efterfrågan på arbetskraft i länet har varit hög under många år. Sysselsättningen har ökat med 

cirka 21 000 personer i genomsnitt de senaste åren. Denna efterfrågan på arbetskraft ser ut att 

stå kvar under prognosperioden och arbetsgivarna indikerar i intervjuundersökningen att de 

planerar fortsätta rekrytera personal. Som illustreras i diagrammet nedan har nettotalet ökat 

bland arbetsgivare som planerar utöka sin personalstyrka det kommande året. Senast nettotalet 

var så högt var under hösten 2015. Nettotalet för privat sektor totalt ligger på 44,2 procent. 

Bland näringsgrenarna är vissa av nettotalen höga, till exempel 73 procent för information och 

kommunikation, 64 procent för finansiell verksamhet och företagstjänster och 48 procent för 

privat utbildning/vård och omsorg. För offentligt drivna verksamheter är nettotalet 50 procent. 
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Indikationerna hösten 2016 om en dämpning i konjunkturen har inte gett utslag och istället har 

högkonjunkturen intensifierats och efterfrågan det närmsta året är fortsatt stark.  
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 
Sysselsättningsutvecklingen beror till stor del på näringslivets syn på efterfrågan. Efterfrå-

gan är i sin tur beroende av den generella konjunkturen i ekonomin. Även kapacitetsutnytt-

jande, teknologisk utveckling samt eventuell brist på utbudet av arbetskraft påverkar syssel-

sättningsutvecklingen. 

Fortsatt ökad sysselsättning 

Arbetsmarknaden och ekonomin i stort har varit starka under de senaste åren vilket har resul-

terat i stora ökningar av sysselsättningen i länet. Detta har drivits av både en stark konjunktur 

och stora befolkningsökningar som tillsammans lett till demografiskt ökad efterfrågan. Länets 

näringsgrensstruktur har också gynnat tillväxten av jobb med en stor privat och offentlig tjäns-

tesektor. Sysselsättningen har i genomsnitt ökat med 1,8 procent mellan 2007 och 2015. Den 

största ökningen har skett inom hotell och restaurang (4,8), följt av byggverksamhet (3,5) och 

finansiell verksamhet, företagstjänster (2,9) under samma period. Motsvarande siffror för hela 

privata tjänstesektorn är 2,2 procent och för offentlig sektor 2 procent.2 

 

Utifrån Arbetsförmedlingens intervjuundersökning samt den nuvarande konjunkturen bedöms 

sysselsättningen öka under prognosperioden. Den starkaste ökningen förväntas inom byggverk-

                                                             
2 SCB, RAMS dagbefolkning, 16-64 år 
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samhet, privata tjänster samt offentliga tjänster. Inom jord- och skogsbruket och industrin för-

väntas en svagare utveckling. Sysselsättningen förväntas öka med 2,3 procent under 2017 samt 

med 1,8 procent 2018. Till skillnad från den prognos som sattes i höstas är detta en starkare 

bedömning för 2017, mycket beroende på den fortsatt starka konjunkturen. Arbetsförmedlingen 

bedömer att vi under 2018 går in i en, fortsatt hög, men något dämpad konjunktur som tillsam-

mans med ett högt kapacitetsutnyttjande leder till en något lägre tillväxt. Detta motsvarar cirka 

27 000 nya jobb 2017 samt 21 000 nya jobb 2018, eller 48 000 nya jobb under prognospe-

rioden.3 

Högre arbetslöshet 

Stockholms län har under de senaste åren haft en stor befolkningstillväxt vilket resulterat i ett 

ökat antal i arbetskraften. Detta kan leda till sysselsättningstillväxt men även till en ökande ar-

betslöshet. Den relativa arbetslösheten beror således på vilken av dessa faktorer som utvecklas 

starkast.4 

 

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet inskrivna ökar med 3 900 personer fjärde kvartalet 

2017 jämfört med samma kvartal 2016. Detta motsvarar 72 600 personer eller en arbetslöshet 

                                                             
3 Se ovanstående diagram. 
4 Arbetslöshet avser antalet inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft 16-64 år. In-
skrivna arbetslösa definieras som summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd 
16-64 år. Registerbaserad arbetskraft definieras som summan av inskrivna arbetslösa och förvärvsarbe-
tande nattbefolkning 16-64 år enligt RAMS 2015. 
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på 6,0 procent. Under 2018 bedöms antalet inskrivna öka med 2 100 personer fjärde kvartalet 

jämfört med samma kvartal 2017. Totalt hamnar arbetslösheten på 74 700 personer eller 6,0 

procent av arbetskraften. Den viktigaste faktorn i ökningen av arbetslösheten är det stora antalet 

deltagare inom etableringsuppdraget. Antalet nyinskrivna per månad inom etableringsuppdra-

get är nu på sin topp, men många av de flyktingar som kom till Sverige under 2015 och 2016 

kommer fortsatt att skrivas in hos Arbetsförmedlingen. Givet att de flesta inom etableringen har 

behov av att lära sig svenska och validera examina och yrkeskunskaper, tillsammans med en 

dämpad konjunktur 2018, bedömer Arbetsförmedlingen att många kommer vara inskrivna un-

der hela prognosperioden. 

Stockholm driver tillväxten  

Under 2017 väntas antalet sysselsatta i riket öka med totalt 79 000 personer för att under 2018 

öka med ytterligare 61 000 personer. Under prognosperioden väntas samtliga län 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 tjänstesek-

tor att uppvisa en starkare jobbtillväxt än övriga län. Västra Götalands län och Östergötlands 

län med stor industri förväntas också bidra till sysselsättningsutvecklingen. 

Stockholms län bedöms ha den starkaste sysselsättningsutvecklingen, både för 2017 och 2018. 

Sysselsättningen förväntas öka med 2,3 procent under innevarande år och sedan öka ytterligare 

1,8 procent till slutet av 2018 (27 000 resp. 21 000 fler sysselsatta). Med andra ord utgör syssel-

sättningstillväxten i Stockholms län 34 procent av rikets totala tillväxt under både 2017 och 

2018.  

Diagrammet på nästa sida visar den förväntade relativa arbetslöshetsnivån för alla län i riket för 

sista kvartalet 2018. Stockholms län förväntas inte bara ha starkast sysselsättningstillväxt, utan 

även ha den lägsta arbetslöshetsnivån i slutet av 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
    

 

 

Förväntad procentuell sysselsättnings-

förändring (16-64 år) mellan kvartal 4 

2017 och kvartal 4 2018   

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel 

av registerbaserad arbetskraft, prognos 

kvartal 4 2018 

  AB Stockholm I Gotland U Västmanland   
  C Uppsala K Blekinge W Dalarna   
  D Södermanland M Skåne X Gävleborg   

  E Östergötland N Halland Y Västernorrland   

  F Jönköping O Västra Götaland Z Jämtland   

  G Kronoberg S Värmland AC Västerbotten   
  H Kalmar T Örebro BD Norrbotten   
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Näringsgrenar  
En varierad arbetsmarknad med tyngdpunkt på den diversifierade näringsgrenen pri-

vata tjänster ger Stockholms läns arbetsmarknad en god tillväxtpotential och i helhet, ett 

mer robust skydd mot nedgångar i enskilda branscher. Detta har historiskt visat sig 

bland annat i en snabb återhämtning efter finanskrisen 2008-2009 och en god mot-

ståndskraft i den lägre efterfrågan som eurokrisen förde med sig 2013. Mellan åren 2008 

och 2015 har sysselsättningstillväxten i Stockholms län i genomsnitt varit 1,8 procent.  

Arbetsmarknaden i Stockholms län sysselsätter totalt cirka 1 147 000 personer. Det mots-

varar 26 procent av samtliga sysselsatta i riket. Av de sysselsatta i Stockholms län har över 

hälften (56 procent) sin arbetsplats i Stockholms kommun. 

Som nämnts är den privata tjänstesektorn dominerande i länet, inom denna ryms 58 pro-

cent av samtliga sysselsatta i länet. Delar man upp samtliga näringsgrenar i länet och jäm-

för deras storlek får man följande topp fem: Finansiell verksamhet och företagstjänster 

(21,9 procent), Handel (13,5 procent), Vård och omsorg (12,4 procent), Utbildning (9,7 pro-

cent), Information och kommunikation (7,5 procent). Andelen sysselsatta inom industrin 

är lägst i hela landet. Detsamma gäller för jord- och skogsbruk. Endast 0,2 procent av länets 

sysselsatta arbetar inom denna näringsgren. Här nedan visas fördelningen av näringsgre-

narna i sin helhet. 
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I följande avsnitt redovisas bedömningar för näringsgrenarnas efterfråge- och sysselsätt-

ningsutveckling avseende prognosåren 2017 och 2018. Analyserna bygger på svar från Ar-

betsförmedlingens intervjuundersökning med länets privata och offentliga arbetsgivare 

som genomförts under våren 2017. 

Jord- och skogsbruk – Liten och minskande näringsgren 

Inom näringsgrenen jord- och skogsbruk arbetar endast 0,2 procent av Stockholms för-

värvsarbetande. I reella tal motsvarade det år 2015 drygt 2 800 personer. Näringsgrenen 

är den minsta även i övriga riket med 1,5 procent av samtliga förvärvsarbetande. Närings-

grenen har under en lång period haft en svag sysselsättningstillväxt i Stockholms län. Mel-

lan år 2014-2015 registrerades en mindre nedgång i antalet sysselsatta.5 Delförklaringar till 

denna minskning kan vara sämre förutsättningar för länets kött- och mjölkbönder. Dels på 

grund av långa transporter till tillgängliga slakterier, dels minskad efterfrågan och lägre 

marginaler i mjölkproduktionen. 

I Lantbruksbarometern som LRF Konsult ger ut varje år har de flesta av deras sju regioner 

i landet negativa förväntningar vad gäller nettolönsamhet. Lägst bland samtliga av dessa 

regioner är den region där bland annat Stockholms län ingår. Drygt 10 procent av lantbru-

karna i regionen har i Lantbruksbarometern uppgett att verksamheten går så dåligt att den 

oftast går med förlust, eller att de kommer bli tvungna att lägga ned verksamheten helt.6 

Industri – Stor efterfrågan, marginellt ökad sysselsättning 

Näringsgrenen industri består av tillverkningsindustrin, energi- och vattenförsörjning, 

samt avfallshantering och återvinning. Den största delen av industrin i Stockholms län är 

baserad i Södertälje och koncentreras kring fordons- och läkemedelsindustrin. Näringsgre-

nen sysselsätter 78 400 personer, vilket motsvarar 7 procent av samtliga förvärvsarbetande 

i länet. Stockholms län skiljer sig markant från övriga riket där drygt 13 procent av de för-

värvsarbetande sysselsätts inom näringsgrenen. Industrin, som näringsgren är mycket 

konjunkturkänslig. Det syns tydligt på sysselsättningssiffrorna över tid i Stockholms län. 

Näringsgrenen minskade kraftigt i antal anställda, både vid finanskrisen 2008 och euro-

krisen några år senare. Däremot har man inte kunnat se samma återhämtning under peri-

oder med bättre konjunktur. En orsak till detta kan vara att företagen hela tiden anpassar 

sig till konkurrensen och effektiviserar sin produktion. En annan att mer och mer av pro-

duktionen försvinner från länet och landet. En tredje orsak, som är känd, är att företagen, 

vid produktionstoppar, i stor utsträckning tar in personal från bemanningsföretag. Därmed 

sjunker efterfrågan på arbetskraft. Under det senaste halvåret har de flesta indikatorer, 

som Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer visat på väldigt höga förväntningssiffror 

för, framför allt, tillverkningsindustrin.7 Även Arbetsförmedlingens intervjuundersökning 

visar på en mycket god framtidstro hos arbetsgivarna vad gäller efterfrågan på näringsgre-

nens varor och tjänster. 

                                                             
5 SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2015. 
6 Lantbruksbarometern 2017, LRF Konsult. 
7 Konjunkturindikatorn, april 2017, Konjunkturinstitutet. 
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Södertälje är den av länets kommuner som är totalt dominerande vad gäller antal och andel 

förvärvsarbetande inom näringsgrenen. Där arbetar drygt var tredje person inom indu-

strin. De klart dominerande arbetsgivarna i kommunen är Scania och AstraZeneca.  

 
Mellan åren 2008-2015 har antalet förvärvsarbetande inom industrin i Stockholms län 

sjunkit med 1,6 procent årligen. Främst beror denna minskning på ett kraftigt ras i syssel-

sättningen under åren 2008 och 2009. Under 2015 ökade sysselsättningen för andra 

gången sedan 2008. Ökningen var marginell (0,4 procent), vilket motsvarar 300 personer. 
8 Kapacitetsutnyttjandet i näringsgrenen har ökat något och fler arbetsgivare uppger att de 

behöver anställa mer personal för att kunna öka produktionen. 

                                                             
8 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2015. 
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Mot bakgrund av de mycket starka indikatorsiffrorna på allt från global till regional nivå, 

sammanvägt med de svar som getts i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, bedömer 

Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta i näringsgrenen kommer att fortsätta öka, dock 

med fortsatt låga tal. Ökningen av antalet sysselsatta kommer med andra ord endast till 

viss del återspegla den optimism som avspeglar sig i branschen i stort. 

Byggverksamhet – Fortsatt stor efterfrågan 

Näringsgrenen byggverksamhet består av nybyggnation och ombyggnad av bostäder, loka-

ler och anläggningar. Branschen omfattar 74 400 personer eller 6 procent av samtliga för-

värvsarbetande i Stockholms län. I diagrammet på nästa sida visas andelen förvärvsarbe-

tande inom branschen för länets samtliga kommuner. I en jämförelse mellan Stockholms 

läns andel förvärvsarbetande med övriga rikets ser man att andelen förvärvsarbetande 

inom byggverksamheten endast är marginellt större på riksnivå. (sex jämfört med sju pro-

cent). De senaste åren har byggverksamheten rapporterat stora brister på arbetskraft. 

Denna brist har varit tydlig inom samtliga yrken inom näringsgrenen. I sammanhanget är 

det därför anmärkningsvärt att antalet sysselsatta i näringsgrenen ökade med 3 500 perso-

ner (5 procent) i Stockholms län mellan 2014 och 2015.9  

Då det endast är ett fåtal som väljer att utbilda sig inom bygg- och anläggningsprogrammet 

på gymnasiet och det även är få nya på arbetsmarknaden med akademisk examen inom 

byggverksamhet, måste det finnas andra förklaringar till den kraftiga ökningen av antalet 

                                                             
9 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2015. 
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förvärvsarbetande inom näringsgrenen. Det som ligger närmast till hands är att byggarbe-

tare från våra grannländer i Europa, som tidigare kommit till Sverige för att under en kor-

tare tid arbeta här, nu i större utsträckning väljer att stanna en längre tid, mycket till följd 

av den mycket goda arbetsmarknaden. 

 

Nya rekordnivåer i bostadsbyggandet, men finns arbetskraften? 

Att det går bra för byggverksamheten i Stockholms län är ett faktum. Stora infrastruktur-

satsningar avlöser varandra. Bland annat invigs den nya citybanan för pendeltågstrafiken 

under sommaren 2017, andra stora projekt fortsätter drivas och andra är i olika delar av 

respektive uppstartsfas. Samtidigt fortsätter bostadsbyggandet öka mot nya rekordnivåer. 

Enligt Länsstyrelsen i Stockholm bedöms 24 100 bostäder påbörjas i år under 2018 är mot-

svarande siffra 28 000 bostäder.10 Trots det kraftigt ökande bostadsbyggandet bedömer 

samtliga av länets kommuner att dagens bostadsbrist kommer att kvarstå även om tre år. 

Andelen arbetsgivare som i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning uppger att det rått 

brist på arbetskraft under det senaste sex månaderna, har återigen ökat efter att vid senaste 

undersökningen minskat relativt kraftigt. Dock finns det ett antal branscher som upplever 

större bristtal än vad byggnäringen redovisar. Förväntningsläget i byggbranschen är för 

tillfället mycket ljust. Både det närmaste halvåret och ett år framåt har arbetsgivarna en 

mycket optimistisk syn på efterfrågan på deras varor och tjänster. Endast ett ytterst fåtal 

arbetsgivare tror på minskad efterfrågan, medan en klar majoritet tror på ökad efterfrågan. 

Som synes i diagrammet nedan är uppsvinget i förväntningsläget mycket kraftigt. 

                                                             
10 Länsstyrelsen i Stockholms län, Bostadsmarknadsenkäten, 2017. 
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Sammanfattningsvis gör Arbetsförmedlingen bedömningen att antalet sysselsatta kommer 

fortsätta öka under prognosperioden. Den största ökningen kommer ske under inneva-

rande år och sedan avta något under 2018. 

Privata tjänster – Stockholms största näringsgren 

Näringsgrenen privata tjänster består av ett stort antal delnäringar. Dessa skiljer sig inbör-

des mycket från varandra. Näringsgrenen är den enskilt största i Sverige. Detta gäller fram-

för allt i Stockholms län. På riksnivå arbetar 44 procent av samtliga förvärvsarbetande inom 

privata tjänster. Andelen i Stockholms län är 58 procent. Detta motsvarar 662 000 perso-

ner. 

Näringsgrenens utveckling av antalet förvärvsarbetande mellan åren 2008 och 2015 har 

varit god. I genomsnitt har sysselsättningstillväxten under perioden årligen legat på 2,2 

procent. Under år 2015 ökade antalet sysselsatta med 13 700 personer eller 2,1 procent. 

Som framgår av nedanstående diagram så har kommunerna Sigtuna, Stockholm och Sund-

byberg högst andel förvärvsarbetande inom näringsgrenen. Att Sigtuna kommer högst upp 

beror nästan uteslutande på Arlanda med omnejd som sysselsätter ett mycket stort antal 

personer. Stockholms stad är kraftigt dominerande vad gäller sysselsatta inom, bland an-

nat, IT, handel, finans etc. Lägst andel förvärvsarbetande inom näringsgrenen har kommu-

nerna Salem, Södertälje och Ekerö. 

Det finns ett gott klimat för nya företag att etablera sig i Stockholms län. Bland annat pla-

cerar sig Stockholm som tvåa över världens alla regioner på startup-scenen. Företag som 

Skype, Klarna, Spotify m.fl. är exempel på företag som lyckats att etablera sig globalt och 
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som från start haft sin bas i Stockholm. I internationella jämförelser placerar sig alltså 

Stockholm som tvåa, endast slagen av Silicon Valley, men före exempelvis London och Los 

Angeles.11 

 

Positiv framtidstro bland arbetsgivarna  

Efter att ha varit lite försiktiga i sina bedömningar vid senaste prognostillfället, hösten 

2016, ser arbetsgivarna inom näringsgrenen mer positivt på framtiden vid vårens intervju-

undersökning. I diagrammet på nästa sida syns detta genom att differensen mellan de ar-

betsgivare som tror på en ökad efterfrågan och de som tror på minskad efterfrågan ökar. 

Även inom de flesta delbranscher av näringsgrenen har arbetsgivarna en mer positiv fram-

tidstro än för ett halvår sedan. Mot strömmen går information och kommunikation, men 

det är snarare en återgång till ett normalläge och att det vid förra undersökningstillfället 

fanns en övertro vad gällde efterfrågenivån från branschens arbetsgivare. Lite motsägelse-

fullt kan detta te sig, då arbetsgivarna inom information och kommunikation är mycket 

optimistiska vad gäller sina rekryteringsplaner. Den privata tjänstesektorn påverkas både 

av inhemsk och utländsk efterfrågan. Sedan en tid tillbaka har den svenska tjänsteexporten 

ökat. Detta har lett till att de företag i Stockholms län som har en internationell inriktning 

går allt bättre. Framför allt handlar det om företag som erbjuder teknik- och företagsinrik-

tade tjänster. 

                                                             
11 Stockholm 2017 Full fart framåt, Rapport 2016:27, Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet förvärvsarbetande inom nä-

ringsgrenen privata tjänster kommer att öka under både 2017 och 2018. Den största ök-

ningen sker under innevarande år och sjunker något under 2018, till en nivå som ligger på 

eller något under den genomsnittliga sysselsättningstillväxten för länet. De delar av nä-

ringsgrenen som främst kommer driva på sysselsättningstillväxten är finansiell verksamhet 

och företagstjänster, information och kommunikation, samt hotell och restaurangverksam-

het. Även inom handel och transport förväntas en tillväxt av antalet sysselsatta, men med 

en något lägre utvecklingstakt än i övriga näringsgrenar. 

 

I avsnitten som följer ges en mer utförlig beskrivning av Arbetsförmedlingens bedömning 

av utvecklingen för respektive bransch inom den privata tjänstesektorn. 

Finansiell verksamhet och företagstjänster 

Finansiell verksamhet och företagstjänster är sett till antalet sysselsatta den största grenen 

av de privata tjänsterna i Stockholms län. Under samlingsnamnet inryms verksamheter av 

mycket varierande karaktär. Här räknas finans- och försäkringsverksamhet, företagstjäns-

ter såsom personaluthyrning, redovisning, marknadsföring och juridik. Vidare finns här 

även fastighetsbolag, forskning och utveckling, samt verksamhet vid huvudkontor. Totalt 

arbetar 251 700 personer i verksamheter kopplade till denna del av näringsgrenen. Det 

motsvarar 22 procent av samtliga sysselsatta i länet. Mellan åren 2008 och 2015 har den 

årliga jobbtillväxten varit 2,9 procent. Den höga tillväxten och delnäringens storlek är den 
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främsta förklaringen till den positiva utvecklingen för privata tjänster som helhet i Stock-

holms län12. 

Vad gäller efterfrågan på sina varor och tjänster både på sex och tolv månaders sikt kvarstår 

arbetsgivarnas positiva framtidsutsikter från höstens undersökning. En stor andel har sva-

rat att efterfrågan kvarstår på en hög nivå, eller till och med ökar något jämfört med förra 

undersökningstillfället.  

Handel 

Handeln är med sina 155 300 förvärvsarbetande, den näst största delnäringen i närings-

grenen privata tjänster i Stockholms län. Antalet arbetstillfällen motsvarar 14 procent av 

länets samtliga jobb. Branschen består av detalj-, parti- och provisionshandel, samt handel 

och reparationer av motorfordon. Den genomsnittligt årliga jobbtillväxten mellan 2008 

och 2015 har legat på 1,3 procent, vilket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen för 

den privata tjänstenäringen.13 

Till följd av de senaste årens sysselsättnings- och reallöneökningar, i kombination med ett 

lågt ränteläge, har hushållen haft utrymme att öka sin konsumtion. Nu kan vi se att denna 

utveckling långsamt avtar och att exporten allt mer tar över som den främsta komponenten 

till en ökad BNP. Det får till följd att handeln backar lite. Tillsammans med effektiviseringar 

i dagligvaruhandeln, en ökad e-handel m.m. leder detta till att sysselsättningen endast ökar 

marginellt, trots mycket goda ekonomiska förutsättningar. 

Ser vi till arbetsgivarnas framtidsutsikter vad gäller efterfrågan på deras varor och tjänster 

är de åter på en hög nivå efter en kraftig minskning vid senaste prognostillfället hösten 

2016. Detta ligger i linje med, bland annat, Konjunkturinstitutets bedömningar där hus-

hållens konfidensindikator ökat till följd av att tron på en bättre privatekonomi likväl som 

bättre förutsättningar i den svenska ekonomin i stort.14 Samtidigt fortsätter detaljhandelns 

konfidensindikator att sjunka och är nu på en nivå under det historiska genomsnittet. Sam-

mantaget tar dessa faktorer till viss del ut varandra och tillväxten inom näringsgrenen stan-

nar på en återhållsam nivå. 

Arbetsförmedlingens samlade bedömning blir att antalet förvärvsarbetande inom handeln 

kommer att öka under både 2017 och 2018, dock in en något lägre takt än genomsnittet för 

de senaste åren. 

Information och kommunikation 

Näringsgrenen information och kommunikation består av arbetsgivare inom IT och media. 

Stockholm är Sveriges odiskutabla centra för branschen i helhet, omkring hälften av samt-

liga sysselsatta arbetar i länet. Totalt arbetar 86 500 personer inom näringsgrenen i Stock-

holms län. Det motsvarar knappt 8 procent av samtliga sysselsatta. Mellan åren 2008 och 

2015 har den genomsnittliga årliga sysselsättningstillväxten varit 1,5 procent.15 

                                                             
12 SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning16-64 år, 2015. 
13SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning16-64 år, 2015.  
14Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern, april 2017.  
15 SCB, RAMS, Förvärvsarbetande dagbefolkning16-64 år, 2015. 
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I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som genomförts under våren är arbetsgi-

varna mycket positiva vad gäller efterfrågan på deras varor och tjänster. Andelen som tror 

att efterfrågan kommer att öka på både sex och tolv månaders sikt har minskat något, men 

fortfarande är framtidstron mycket god. Kapacitetsutnyttjandet är fortsatt mycket högt och 

80 procent av arbetsgivarna meddelar att de bara kan öka produktionen av varor och tjäns-

ter marginellt utan att anställa mer personal. Vad gäller företagens rekryteringsplaner slår 

dessa alla tidigare rekord. Man säger sig behöva anställa fler personer än någonsin tidigare. 

De förväntningar som undersökningen visar är på gränsen till orealistiska. Främst är det 

IT-företagen som efterfrågar personal. Vi vet att det inom denna delbransch råder stor brist 

på utbildad personal och även om man vänder sig utomlands kan det vara svårt att hitta 

rätt kompetens. 

Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningstillväxten kommer vara kraftig inom del-

näringen under prognosperioden, främst under innevarande år, för att mattas av något un-

der 2018. 

Transport 

Delnäringen transport består av land-, sjö-, och lufttransport, magasinering, stödtjänster 

till dessa, samt post och kurirverksamhet. Sammanlagt sysselsätter transportnäringen 

58 000 personer i Stockholms län. Det motsvarar 5 procent av samtliga sysselsatta i länet. 

Mellan åren 2008 och 2015 har den genomsnittliga sysselsättningstillväxten varit endast 

0,2 procent. Mellan 2014 och 2015 sjönk antalet sysselsatta med 600 personer, motsva-

rande 1,1 procent16. Med andra ord var det endast transportnäringen, tillsammans med den 

mycket lilla näringen inom jord- och skogsbruk, som minskade antalet anställda och där-

med gick emot utvecklingen på Stockholms arbetsmarknad. 

Utvecklingen av transportnäringen styrs till stor del av konjunkturen i andra näringsgre-

nar, men den situation som vi ser med ökad sysselsättning i samtliga näringsgrenar föru-

tom transport tyder på att även andra faktorer spelar en viktig roll. Bristen på, bland annat, 

lastbils-, buss- och taxiförare kan ge en förklaring. Efterfrågan finns, men arbetsgivarna 

hittar inte personal att anställa. Företrädare för branschen signalerar om fortsatt hög in-

ternationell konkurrens och låg lönsamhet. Den låga lönsamheten har negativ påverkan på 

arbetsgivarnas möjligheter till nyrekryteringar. 

Sammantaget tror Arbetsförmedlingen på en svag sysselsättningstillväxt inom näringsgre-

nen för 2017 och 2018, klart lägre än inom övriga näringsgrenar i Stockholms län. 

Hotell och restaurang, samt personliga och kulturella tjänster 

Branscherna hotell- och restaurangverksamhet, samt personliga och kulturella tjänster sys-

selsätter tillsammans 110 600 personer. Detta motsvarar knappt 10 procent av samtliga 

förvärvsarbetande i Stockholms län. Personliga och kulturella tjänster är något större än 

hotell- och restaurangverksamhet (59 100 resp. 51 500 förvärvsarbetande). Däremot är ho-

                                                             
16 SCB, RAMS. Förvärvsarbetande dagbefolkning16-64 år, 2015. 
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tell- och restaurang den näringsgren som historiskt har den största procentuella sysselsätt-

ningstillväxten. Mellan åren 2008 och 2015 växte näringsgrenen med i genomsnitt 4,8 pro-

cent. 

I vårens intervjuundersökning har arbetsgivarna inom de båda näringsgrenarna varit po-

sitiva i sina svar vad gäller efterfrågeutvecklingen på deras varor och tjänster. En stor eta-

blering av nya restauranger och hotell till trots, tror arbetsgivarna på en fortsatt ökad ef-

terfrågan på sina varor och tjänster. Detta ligger i linje med månadsstatistiken från mars 

2017 från Visit Stockholm17. Denna visar att samtidigt som antalet gästnätter sjönk i övriga 

landet med ca 2 procent från samma period föregående år, ökade antalet i Stockholms län 

med 12 procent. 

Arbetsförmedlingens bedömning för de båda näringsgrenarna är att sysselsättningstillväx-

ten kommer att vara fortsatt stark under både 2017 och 2018. Tyngdpunkten av tillväxten 

kommer att ligga under innevarande år, men även under 2018 kommer tillväxten ligga väl 

över den genomsnittliga tillväxten för hela Stockholms arbetsmarknad. 

Offentliga tjänster – Demografin bygger upp efterfrågan 

Näringsgrenen offentliga tjänster består av verksamhetsområdena utbildning, vård och 

omsorg, samt offentlig förvaltning och försvar. Nästan hälften av verksamheterna i länet 

inom utbildning och vård och omsorg bedrivs i privat regi. Detta är en stor skillnad mot 

övriga riket där ungefär en fjärdedel av dessa tjänster bedrivs i privat regi. I Stockholms län 

arbetar 324 000 personer inom näringsgrenen. Det motsvarar drygt 28 procent av den för-

värvsarbetande befolkningen.18 Många av länets stora arbetsgivare finns inom näringsgre-

nen. Stockholms läns landsting (44 000 anställda) och Stockholms stad (40 000 anställda) 

är även några av landets största arbetsgivare.  

                                                             
17 Stockholms besöksnäring, mars 2017. Visit Stockholm. 
18 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2015. 
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Sysselsättningsutvecklingen i näringsgrenen har under den senaste tioårsperioden varit 

något starkare än för Stockholms läns arbetsmarknad totalt. Mellan 2014 och 2015 ökade 

antalet sysselsatta med 7 000 personer, vilket motsvarar en procentuell ökning på 2,2 pro-

cent. Precis som föregående år var det verksamhetsområdet vård och omsorg som växte 

allra mest (2,6 procent).19 Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, med både ett 

ökat antal unga och gamla ser Arbetsförmedlingen en fortsatt stark sysselsättningstillväxt 

inom näringsgrenen under prognosperioden. Detta för att kunna möta upp det växande 

behovet inom framför allt utbildning, och vård och omsorg. Antalet nyanlända som får up-

pehållstillstånd och blir kommunplacerade runt om i länet kommer, som en följd av det 

stora flyktingmottagandet under hösten 2015, att nå sin högsta nivå under våren/somma-

ren 2017. Även detta kommer avspegla sig i ökad efterfrågan av offentliga tjänster under de 

närmsta åren. Med rätt insatser för dessa nyanlända, i form av vägledning, validering och 

utbildning, kommer Stockholms län kunna få ett tillskott av arbetskraft inom många sek-

torer, inte minst inom offentliga tjänster. Som en följd av detta kan den mycket kraftiga 

bristsituationen dämpas och troligen leda till en ökad sysselsättning inom näringsgrenen 

och därigenom ges större möjligheter att behålla en god nivå av utbud och kvalitet inom 

välfärden. 

Fortsatt stor brist på kompetens inom näringsgrenen 

Sedan hösten 2013 har andelen offentliga arbetsgivare inom näringsgrenen som upplevt 

brist på kompetens ökat kraftigt. I vårens intervjuundersökning är det första gången ett 

                                                             
19 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2015. 
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svagt trendbrott i denna utveckling kan skönjas. Stockholms län går emot övriga rikets ut-

veckling, där bristtalen fortsätter att öka. För de privata arbetsgivarna inom utbildning och 

vård och omsorg är bristtalen generellt lägre än för de offentliga arbetsgivarna, även om 

vårens intervjusvar tyder på att de privata arbetsgivarnas bristtal närmar sig samma nivåer 

som de offentliga arbetsgivarna redovisat över de senaste åren.  

Utöver de tidigare kända problemen som uppstår vid brist på arbetskraft, såsom att det tar 

längre tid att rekrytera personal, att befintlig personal får arbeta mer etc. har några av lä-

nets största arbetsgivare pekat på en högre personalomsättning. Denna personalomsätt-

ning kan bero på att arbetsmiljön, till följd av fler arbetsuppgifter och mer pressade sche-

man, blivit sämre och att personalen söker sig till andra arbetsgivare, eller andra branscher. 

Även om det inte går att påvisa att kompetensbristen hittills har lett till löneglidning, vitt-

nar flera arbetsgivare att lärare och annan personal byter tjänst till företag/kommuner som 

kan erbjuda högre lön. Detta sker även under terminerna, något som tidigare var mycket 

ovanligt. 

Utbildning 

Delsektorn utbildning innefattar förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 

och eftergymnasial utbildning. Totalt sysselsätter denna sektor 111 300 personer. Det mot-

svarar knappt 10 procent av Stockholms läns samtliga förvärvsarbetande. Under perioden 

2008 till 2015 har den genomsnittliga årliga jobbtillväxten inom verksamhetsområdet legat 

på 2,1 procent. Mellan år 2014 och 2015 ökad antalet sysselsatta med 2500 personer vilket 

motsvarar en ökningstakt på 2,3 procent.20 

Barn- och elevkullarna i förskola, grundskola och gymnasium ökade något olika mellan år 

2015 och 2016. Främst har det tillkommit elever som tillhör grundskolan och till viss del 

gymnasieskolan, medan antalet barn i förskoleålder står i stort sett still. Hur många barn i 

respektive ålderskategori som kommer att tillkomma i och med ökningen av ensamkom-

mande flyktingbarn och kommunplaceringar av övriga flyktingar är svårt att förutse. Säkert 

är att de ytterligare kommer bidra till ökning av antalet personer i ålderskategorin 0 till 19 

år. 

I vårens intervjuundersökning är det tydligt att både de privata och offentliga arbetsgivarna 

förväntar sig lika stor eller större efterfrågan av deras tjänster inom utbildningsområdet. 

Framför allt gäller detta under 2017, därefter förväntas en något avtagande ökningstakt av 

efterfrågan på utbildning. Vad gäller kapacitetsutnyttjandet för utbildningsanordnarna har 

dessa svarat att det, på marginalen, ser bättre ut än vid föregående intervjutillfälle, hösten 

2016, men fortsatt har de flesta arbetsgivarna små marginaler att möta en ökad efterfrågan 

utan att behöva nyrekrytera. Knappt 70 procent av de offentliga och drygt 43 procent av de 

privata arbetsgivarna uppger i intervjuundersökningen att de upplevt brist vid rekrytering 

under de senaste sex månaderna. Främst är det inom grundskolan som de största bristerna 

uppges finnas. Precis som tidigare är det förskollärare, grundskollärare, samt speciallärare 

och specialpedagoger som är särskilt svåra att rekrytera på grund av bristsituationen. På 

                                                             
20 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2015.   
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många ställen har arbetsgivarna blivit tvungna att anställa outbildade lärare och lärare utan 

lärarlegitimation som en tillfällig lösning. 

I vissa av Stockholms läns kommuner har man speciella kompetenslyftsatsningar som syf-

tar till att utbilda barnskötare till förskollärare. Som en annan strategi har man i ett flertal 

kommuner har man tagit initiativ att locka tillbaka nyligen pensionerade lärare, främst till 

grundskolan, för att på det sättet lösa de mest akuta bristsituationerna. 

 

Vård och omsorg 

Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård, vård och omsorg med boende, samt öppna 

sociala insatser. Totalt arbetar 142 100 personer eller 12 procent, av alla förvärvsarbetande 

i Stockholms län inom dessa delområden av näringsgrenen. Mellan åren 2008 och 2015 

har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen varit 2,1 procent. År 2015 ökade an-

talet sysselsatta med 3 600 personer, vilket motsvarar en stark utvecklingstakt på 2,6 pro-

cent. Precis som för utbildningssektorn beror efterfrågan inom vård och omsorg till stor del 

på den demografiska utvecklingen, men till skillnad från den förra påverkas vård och om-

sorg främst av storleken på de äldre årskullarna. För att kunna möta det ökande behovet 

av vård och omsorg under de kommande åren görs en hel del satsningar inom verksam-

hetsområdet. Stockholms läns landsting har påbörjat en större satsning på upprustning och 

utbyggnad av sjukhusen. I den budget för år 2018 som landstingsmajoriteten kommer 

lägga fram i juni i år finns en extra satsning på primärvården. 

 

Offentlig förvaltning 

Offentlig förvaltning sysselsätter 6 procent eller 70 500 personer av alla som arbetar i 

Stockholms län. Den offentliga förvaltningen omfattar verksamhetsområden med myndig-

hetskaraktär. Hit hör, bland annat, administration av statliga och landstings- och primär-

kommunala förvaltningar, samt exempelvis Försäkringskassan, polis, försvar och dom-

stolsväsende. Även sysselsatta inom försvaret och ett mindre antal personer vid internat-

ionella organisationer, utländska ambassader och dylikt hör till verksamhetsområdet. Un-

der perioden 2008-2015 har verksamhetsområdet haft en årlig genomsnittlig jobbtillväxt 

på 1,7 procent. År 2015 ökade antalet sysselsatta med 900 personer vilket motsvarar en 

utvecklingstakt på 1,3 procent.21 

De delar av näringsgrenen som går under samlingsnamnet offentlig förvaltning har under 

de senaste åren sett en kraftig efterfrågeutveckling på de tjänster som de tillhandahåller. 

På grund av stor brist av personal inom yrken så som socialsekreterare, biståndsbedömare, 

handläggare på Migrationsverket, Försäkringskassan etc. har efterfrågeutvecklingen inte 

avspeglats i en lika kraftig sysselsättningstillväxt. Myndigheter och framför allt kommuner 

har istället löst bristsituationen genom omorganisation av sitt arbete, nya prioriteringar 

och även hyrt in exempelvis socialsekreterare för uthyrningsföretag. 

                                                             
21 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2015. 
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Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet förvärvsarbetande inom Of-

fentliga tjänster kommer att öka under både 2017 och 2018, till en början i en något högre 

takt för att sedan avta mot slutet av 2018. Den enskilt största förklaringen till den minskade 

ökningstakten är arbetsgivarnas svårigheter att finna kvalificerad arbetskraft till de lediga 

tjänsterna. Detta gäller då främst inom utbildning och vård och omsorg. 

Matchningsläget på Stockholms arbetsmarknad 

Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas behov blir allt 

viktigare. En av förutsättningarna för en god och uthållig ökning av sysselsättningen är 

bland annat en effektiv och fungerande matchning på arbetsmarknaden. Efterfrågan på ar-

betskraft i Stockholm blir mer och mer inriktad på personal med minst gymnasieutbild-

ning, exempel på vanliga yrken som efterfrågas i stora volymer kan nämnas underskö-

terska, bygg- och anläggningsarbetare, buss- och lastbilsförare, etc. En stor del av arbets-

givarnas efterfrågan består av arbetskraft med eftergymnasial kompetens. Exempel på yr-

ken som efterfrågas är sjuksköterska, socionom, lärare, ingenjör och olika inriktningar 

inom IT-branschen. Stockholms arbetsgivare efterfrågar även arbetskraft till enklare jobb, 

så som butiksbiträde, restaurangpersonal etc. men här är konkurrensen om jobben större. 

Efterfrågan på arbetskraft varierar med konjunkturläget och så gör även tillgången på ar-

betskraft. I högkonjunktur ökar arbetsgivarnas efterfrågan och rekryteringsproblemen till-

tar. Det omvända gäller i en lågkonjunktur. Utöver dessa enkla mekanismer finns det ett 

antal yrken det råder brist inom, oavsett konjunkturläge. Exempel på yrken som det sedan 

lång tid tillbaka och fortfarande råder brist på är, som tidigare nämnts, specialistutbildade 

sjuksköterskor, lärare, bygg- och anläggningsarbetare m.m. 

I diagrammen nedan visas den kompetensbrist som Stockholms arbetsgivare beskrivit i de 

genomförda intervjuerna under våren 2017. Privata respektive offentliga arbetsgivare re-

dovisas separat. 
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Intervjusvaren från framför allt de privata arbetsgivarna återspeglar tydligt sysselsätt-

ningskonjunkturen. Tidsserien inleds i högkonjunktur, därefter följer krisåren 2008 och 
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2009 i och med finanskrisen, samt återhämtningsfasen 2010 och 2011. En försvagning in-

träffar 2012-2103 till följd av EU-krisen. Därefter har vi kunnat observera att en stadigt 

ökande andel av de privata arbetsgivarna känt av bristsituationen på arbetsmarknaden. I 

vårens intervjuundersökning uppgav en dryg tredjedel (34 procent) att de upplevt brist vid 

rekrytering av personal de senaste sex månaderna. Det betyder att de privata arbetsgivar-

nas bristtal har ökat vid sju undersökningar i rad sedan hösten 2013.  

När det gäller de offentliga arbetsgivarnas bristtal finns det även här konjunkturella för-

ändringar, dock är dessa inte lika kraftiga som inom de privata näringsgrenarna. Bristtalen 

är på mycket högre nivåer för de offentliga näringsgrenarna. Nästan två tredjedelar (62,7 

procent) av arbetsgivarna uppger att de upplevt brist vid sina rekryteringar de senaste sex 

månaderna. Trots mycket höga siffror är detta en minskning sedan senaste prognostillfället 

i höstas. För första gången sedan intervjuundersökningen hösten 2013 sjunker bristtalen 

om än marginellt. 

De näringsgrenar där arbetsgivarna rapporterar att de största kompetensbristerna finns är 

inom vård och omsorg (86 procent för offentliga och 60 procent för privata arbetsgivare), 

information och kommunikation (64 procent) utbildning (69 procent offentliga och 43 pro-

cent privata arbetsgivare), byggverksamhet (44 procent) och transport (41 procent). Precis 

som vid förra intervjuundersökningen är det arbetsgivarna inom handeln som upplever 

lägst brist, dock har denna ökat något. Vid höstens intervjuer meddelade 11 procent av ar-

betsgivarna att de upplevt brist på arbetskraft. Denna brist har nu ökat till 19 procent.  

I Stockholms län är efterfrågan störst på arbetskraft med eftergymnasial utbildning, men 

även gymnasieutbildad arbetskraft efterfrågas av arbetsgivarna. Den utbildningsgrupp som 

har det svårast att erhålla arbete i länet idag är den med högst förgymnasial utbildning. Av 

samtliga inskrivna arbetslösa personer i Stockholms län (67 500 personer i april 2017) hade 

11 100 en utbildning som var kortare än motsvarande 9 årig grundskola. Av dessa var 

10 000 utrikes födda.  
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Till följd av den stora konkurrensen om utbildad arbetskraft och kompetensbristen på 

Stockholms läns arbetsmarknad har arbetsgivare inom vissa näringsgrenar valt, i större 

utsträckning än tidigare, att rekrytera personal utomlands. IT-branschen och andra tek-

niska branscher är exempel på detta, men även sjuksköterskor från olika delar av Europa 

har i, än så länge, relativt små volymer lockats till Sverige och Stockholm. Löper dessa pi-

lotprojekt väl ut är möjligheterna stora att man utökar samarbete med exempelvis tyska 

och polska sjuksköterskor. Inom byggverksamheten har ett antal entreprenörer tagit in ut-

ländska underentreprenörer, för att på så sätt slippa tacka nej till arbeten som inte skulle 

kunna utföras med endast nu tillgänglig personal. Inom ett antal kommuner och inom 

Stockholms läns landsting höjer man kompetensen bland sina anställda genom olika for-

mer av utvecklingsprogram. 

FÖRDJUPNINGSRUTA: 

Arbetskraftsbristens konsekvenser 

I avsnittet ovan har vi tittat på hur arbetskraftsbristen ser ut på Stockholms läns arbets-

marknad. Det finns olika begrepp för att beskriva denna brist. Ett alternativ är att istället 

använda begreppet kompetensbrist. När cirka 70 000 personer är inskrivna på Arbetsför-

medlingen i länet, som antingen öppet arbetslösa eller deltagare i ett arbetsmarknadspoli-

tiskt program, kan det vara mer passande att tala om en kompetensbrist än en arbetskrafts-

brist. Det råder alltså brist på den, av arbetsgivarna efterfrågade kompetensen för att utföra 

förekommande arbetsuppgifter.  

Innan vi närmare granskar vad de tillfrågade arbetsgivarna i undersökningen svarat, börjar 

vi med att se på vanliga problem i samband med arbetskraftbrist. Ett av dessa problem som 

inte riktigt täcks i intervjuundersökningen är den alternativa kostnaden som uppstår vid 

vakanser som är svåra och tar tid att tillsätta. Det är inte bara att produktionen av varor 

och tjänster kan bli långsammare, eller att befintlig personal får arbeta mer. Även de kost-

nader som är relaterade till rekryteringen ökar när tillsättning drar ut på tiden. Exempel på 

detta är övertidsersättning, annonsering, HR-avdelningarnas arbete, småföretagarens al-

ternativkostnad i form av tid som inte kan läggas på inkomstbringande arbete. I ett mak-

roekonomiskt perspektiv kan arbetskraftsbrist leda till lägre sysselsättningsnivåer och i för-

längningen en lägre ekonomisk tillväxt, på grund av att de tillgängliga resurserna inte kan 

utnyttjas till fullo. 

Då Stockholms län har den största befolkningstillväxten i riket är effekterna och konse-

kvenserna av arbetskraftsbristen inte lika påtagliga som i andra delar av landet. Oftast 

lyckas länets arbetsgivare, förr eller senare, att tillsätta sina vakanser. I vissa fall har man 

då fått göra avkall på något eller några kompetens- eller erfarenhetskrav man från början 

ställt. Andra gånger har man valt att söka sig utanför Sveriges gränser och rekryterar per-

sonal från andra delar av Norden, Europa eller världen. 

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ställs två frågor som har till uppgift att fånga 

upp dels hur arbetsgivarnas rekryteringar påverkades av arbetskraftsbristen, dels vilka 

konsekvenser bristen fick för arbetsstället. Arbetsgivarna har i undersökningen möjlighet 
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att svara ett eller flera alternativ, vilket gör att antalet svar inte går att summera till 100 

procent.  

Det vanligast förekommande svaret på den första frågan är att det tog längre tid att rekry-

tera. Detta svar gavs av drygt hälften av alla arbetsgivare. Näst vanligast svaret var att ar-

betsgivaren inte lyckades rekrytera. Detta svarade i genomsnitt en tredjedel av arbetsgi-

varna. Att sänka kraven både vad gäller utbildning och erfarenhet var också ett vanligt svar. 

Den andra frågan som arbetsgivarna skulle svara på var vilka konsekvenser som arbets-

kraftsbristen fick för arbetsstället. Här var det klart vanligaste svaret att befintlig personal 

fick arbeta mer. Som väntat var det två näringsgrenar som stack ut i sina svar vad gäller ett 

annat svarsalternativ. Inom IT och industrin svarade många fler arbetsgivare att man hyrde 

in personal än inom de andra näringsgrenarna. Industrin använder sig av bemanningsfö-

retag vid produktionstoppar och IT-företag använder sig av olika konsultlösningar när de 

inte finner personal att rekrytera. Även inom offentlig verksamhet, både i privat och offent-

lig regi var detta svarsalternativ relativt vanligt förekommande. 

Att finna en specifik näringsgren som sticker ut eller se stora skillnader mellan privata och 

offentliga arbetsgivare låter sig inte göras i denna undersökning. För detta är underlaget 

inte tillräckligt stort. De slutsatser vi kan dra är att arbetskraftsbristen, eller kompetens-

bristen som råder i Stockholms län har en negativ inverkan på sysselsättningsutvecklingen. 

Bristen leder till att de befintliga resurserna inte kan utnyttjas optimalt och att efterfrågan 

på varor och tjänster inte heller kan tillgodoses fullt ut. 
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Befolkning och arbetskraft 
Arbetskraften består av de personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens för-

fogande. Detta betyder att personerna i arbetskraften vill och kan arbeta. Dessa personer 

kan i sin tur antingen vara sysselsatta eller arbetslösa. Arbetskraftens storlek bestäms av 

befolkningsutvecklingen och hur många i befolkningen som vill och kan arbeta. Antalet 

personer i arbetskraften i relation till hela befolkningen i arbetsför ålder definieras som 

arbetskraftsdeltagandet. 

Fortsatt hög befolkningstillväxt i Stockholms län 

Sysselsättningens utveckling är starkt beroende av utvecklingen av arbetskraften. Befolk-

ningen i länet har i snitt ökat med cirka 35 000 personer, eller med 1,7 procent, per år de 

senaste tio åren. Befolkningen i länet ökade med cirka 37 600 personer under 2016 till en 

total befolkningsmängd på 2 269 060 personer. Stockholms län har därför fortsatt goda 

förutsättningar till fortsatt sysselsättningstillväxt.  

Migrationens åldersstruktur ökar arbetskraften och gynnar sysselsätt-
ningen22 

Åldersstrukturen i den nya befolkningen är gynnsam för arbetsmarknaden och välfärdssy-

stemet i stort. Det nedanstående diagrammet illustrerar befolkningsökningen uppdelad på 

huvudgrupperna inrikes migration, utrikes migration samt födelsenetto. 

 

                                                             
22 SCB, Befolkningsstatistik 
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Det framgår tydligt i diagrammet att den största källan till potentiell sysselsättningstillväxt 

finns i gruppen utrikes födda. Utrikes nettomigration har sedan 2007 stått för en befolk-

ningstillväxt på i genomsnitt cirka 17 000 personer per år. 2016 ökade befolkningen med 

cirka 21 000 personer tack vare utrikes nettomigration. Födelsenettot ger också ett relativt 

stort tillskott till befolkningen, men dessa personer ingår inte än i arbetskraften. Positivt 

för sysselsättningen är också att många av de personer som ingår i gruppen utrikes födda 

är i arbetsför ålder. Under många år minskade andelen av befolkningsökningen från per-

soner i arbetsför ålder, men denna utveckling har de senaste åren vänt nästan uteslutande 

som konsekvens av utrikes nettomigration. Det nedanstående diagrammet förtydligar yt-

terligare utrikes föddas betydelse för arbetskraftstillväxten. 

 

Tillväxttakten för befolkningen i arbetsför ålder har sedan 2009 varit lägre än för grup-

perna unga 0-15 år och äldre 65+ år. Denna utveckling har nu börjat vända och tillväxttak-

ten för befolkningen i arbetsför ålder är på väg att komma upp i samma nivåer som för de 

andra grupperna. 2016 växte befolkningen i arbetsför ålder med 1,6 procent, efter att ha 

växt med 1,2 procent mellan 2012 och 2015. 
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Ökad inpendling 

Under 2015 pendlade cirka 97 800 personer in till länet för att arbeta. Samtidigt pendlade 

cirka 37 500 boende i länet ut för arbete i ett annat län. Nettopendlingen var således cirka 

60 400 under 2015. Arbetsförmedlingen bedömer att nettopendlingen kommer öka med 

750 personer under 2017 för att sedan minska med 100 personer under 2018. 

  



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Stockholms län 

 

 

36  

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 regis-

terbaserad arbetskraft. 

Arbetslöshetens utveckling 

Arbetslösheten har under de senaste åren haft en nedåtgående trend. Denna trend bottnade 

under 2016 för att framledes öka något. Vid slutet av april 2017 var arbetslösheten 6,0 pro-

cent som andel av den registerbaserade arbetskraften. Samma siffra för riket var i april 

2017 7,5 procent. 

 

Vid slutet av april fanns således 69 800 inskrivna arbetslösa i länet. Detta var cirka 1 400 

fler än motsvarande månad 2016. Av dessa var 34 000 kvinnor och 35 800 män. Arbets-

lösheten var 6,0 procent för kvinnor och 6,1 procent för män. Det senaste året har framför 

allt präglats av en ökning av antalet inskrivna arbetslösa inom etableringsprogrammet. 

Detta som konsekvens av de många flyktingar som kom till Sverige i slutet på 2015.  
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Arbetslöshetens sammansättning 

Arbetsmarknaden karaktäriseras både i länet och riket av skillnader mellan olika grupper. 

Det nedanstående diagrammet illustrerar halvårsgenomsnitt för olika grupper på arbets-

marknaden. Den stora utmaningen ligger i att integrera de många inskrivna arbetslösa 

inom etableringsprogrammet samt att höja utbildningsnivån för de personer som saknar 

en fullständig gymnasieutbildning. Den nuvarande högkonjunkturen har lett till att arbets-

kraftsreserverna av personer som står nära arbetsmarknaden är små, vilket betyder att po-

tentialen för framtida sysselsättningstillväxt finns främst bland de ovan nämnda grup-

perna. Värt att notera är att Stockholms län har lägre arbetslöshet för de flesta grupper, 

detta märks tydligast bland ungdomar, utrikes födda och personer utan gymnasieutbild-

ning. Tidigare har det varit så att utrikes födda hade högst arbetslöshet på riksnivå, och att 

personer utan gymnasieutbildning hade högst arbetslöshet i Stockholms län. I nuläget är 

det gruppen utan gymnasieutbildning som har högst arbetslöshet både i riket och i länet. 

Detta förtydligar vikten av utbildning på arbetsmarknaden.  

 

Utrikes födda utgjorde i slutet av april 64 procent av alla inskrivna arbetslösa. Gruppen 

utomeuropeiskt födda utgjorde 51 procent av alla inskrivna arbetslösa. Cirka 40 procent av 

gruppen utomeuropeiskt födda saknar gymnasieutbildning. Dessa personer utgör i sin tur 

20 procent av alla inskrivna arbetslösa i länet. Viktigt blir då för samhället att höja utbild-

ningsnivån för denna grupp, då ålderssammansättningen är gynnsam. 
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Tider i arbetslöshet 

Som framgår i diagrammet varierar antalet personer med korta tider i arbetslöshet (-6 må-

nader) mer än antalet personer med längre inskrivningstider. Detta beror till stort på kon-

junkturella effekter. Vid slutet av april 2017 hade 60 procent av alla inskrivna arbetslösa 

varit arbetslösa i mer än sex månader. Vidare hade 38 procent varit arbetslösa i mer än 12 

månader och 20 procent mer än 24 månader. 

 

Den grupp där andelen långtidsarbetslösa är störst är personer som har en funktionsned-

sättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I april 2017 hade 60 procent varit arbetslösa i 

mer än 12 månader.  

Arbetslösa i utsatt ställning 

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som bedöms ha högre sannolikhet att 

hamna i långa tider av arbetslöshet och därmed ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden. 

Det är viktigt att notera att dessa grupper är heterogena, och således behövs olika insatser 

för varje individ. Grupperna är: 

1. Personer med högst förgymnasial utbildning 

2. Personer födda utanför Europa 

3. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

4. Personer mellan 55-64 år 
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Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning har ökat mycket under senare år. Detta beror 

mycket på demografiska faktorer men också på den stora migrationen till Sverige och länet 

under de sista åren. Diagrammet nedan visar utvecklingen för dessa grupper. Vid slutet av 

april 2017 tillhörde 76 procent av alla inskrivna arbetslösa gruppen med utsatt ställning. 

Detta motsvarar cirka 53 000 personer, en ökning med 2 700 personer sedan april 2016. 

 

 

Diagrammet nedan illustrerar utveckling för undergrupperna som har en utsatt ställning. 

Även om det finns en tydligt ökande trend för äldre 55-64 år, är ökningstakten mycket liten. 

Det framgår därför tydligt att ökningen av inskrivna arbetslösa med utsatt ställning i nulä-

get drivs av utomeuropeiskt födda. I slutet av april fanns cirka 35 500 inskrivna arbetslösa 

födda utanför Europa. Detta motsvarade 51 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. An-

talet som saknar gymnasieutbildning har också börjat tillta vilket illustrerar den samvari-

ation som finns mellan dessa serier.23 Det fanns 21 400 inskrivna arbetslösa utan gymna-

sieutbildning i slutet av april 2017. Detta motsvarade 31 procent av samtliga inskrivna ar-

betslösa. Gemensamt för grupperna i utsatt ställning är den ökade risken för långa tider i 

arbetslöshet. Vilka insatser som är nödvändiga för att komma in på arbetsmarknaden va-

rierar dock. Det är tydligt, när man tittar på inskrivna arbetslösa och dess relativa arbets-

löshetsnivåer, att utbildning är den viktigaste vattendelaren på länets arbetsmarknad. Så-

ledes bör det vara prioriterat från samhällets håll att höja utbildningsnivån hos de personer 

som är i arbetsför ålder och har full arbetsförmåga. 

                                                             
23 En och samma person kan ingå i en eller flera undergrupper. Många utomeuropeiskt födda saknar 
även gymnasieutbildning. 
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Utmaningar på Stockholms läns arbetsmarknad 
Ur ett ekonomiskt- och arbetsmarknadsperspektiv går det bra för Stockholms län. En god 

befolkningstillväxt, ett gott företagsklimat där både stora etablerade och små- och me-

delstora företag trivs tillsammans med internationella start up-företag. Konjunkturen är 

mycket stark både på riks- och regional nivå. Detta leder till att Arbetsförmedlingen be-

räknar att sysselsättningen över prognosperioden, som sträcker sig över 2017 och 2018, 

kommer öka med sammanlagt 48 000 nya jobb i länet. Den goda konjunkturen och den 

höga jobbtillväxten innebär också att arbetslöshetsnivån i länet kommer att stanna kvar 

på en fortsatt låg nivå. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten under sista 

kvartalet 2018 kommer att ligga på 6,0 procent. Men det saknas inte utmaningar för 

Stockholms läns arbetsmarknad. 

Utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden 

Under sommaren 2016 började Arbetsförmedlingen kunna se den förväntade ökningen av 

antalet nya arbetssökande som skrevs in i etableringsprogrammet. Detta till följd av den 

stora flyktinginvandringen som nådde sina högsta nivåer under hösten 2015. Denna högre 

nivå av nyanmälda arbetssökande beräknas fortsätta under hela prognosperioden, men 

vara i avtagande från och med våren 2018, eller möjligen dessförinnan.  

Det får anses som en av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter att lyckas med att eta-

blera så många av dessa personer som möjligt, på så kort tid som möjligt. Det handlar om 

integration i samhället, att ställa om så att antalet bidragstagare minskar, samtidigt som 

antalet skattebetalare ökar. På grund av den antalsmässiga storleken och den relativa geo-

grafiska närheten i länet, finns det goda möjligheter att erbjuda dessa personer ett bra och 

flexibelt utbud av SFI-utbildning, samhällsorientering och annan vuxenutbildning av god 

kvalitet. Här i ligger mycket av nyckeln till att lyckas med uppdraget att etablera det stora 

antal människor som kommit till Sverige och Stockholm de senaste åren och att dessutom 

göra det snabbare och effektivare än vad som gjorts tidigare. För att lyckas med uppdraget 

måste den goda samverkan som Arbetsförmedlingen redan har med respektive kommun, 

KSL, Länsstyrelsen i Stockholms län etc. än mer fördjupas och utvecklas. Detta för att ge-

mensamt finna den bästa lösningen och den snabbaste vägen för varje individ till egen för-

sörjning.  

Effektiv matchning 

Med tanke på det, i rapporten, nämnda höga efterfrågeläget på arbetskraft från arbetsgi-

varna och den utbredda kompetensbrist som tydligt visats sig under de senaste åren på 

Stockholms läns arbetsmarknad, är en effektiv matchning en annan av Arbetsförmedling-

ens viktigaste uppgifter. Kompetensbristen är tydlig inom nästan samtliga näringsgrenar 

och inom ett stort antal yrken, men är mer framträdande inom vissa. Dessa är framför allt 

inom de offentliga verksamheterna, vård och omsorg, utbildning etc. men även vissa nä-

ringsgrenar inom de privata verksamheterna upplever större brist än tidigare, till exempel 

information och kommunikation, transport, samt byggverksamhet. Det som utmärker ar-

betsgivarnas efterfrågan av arbetskraft är att de i mycket stor utsträckning behöver rekry-
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tera personal med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Samtidigt är utbudet av ar-

betskraft, till stor del, koncentrerat till att bestå av personer med utbildning på högst 

grundskolenivå.  

För att råda bot på denna missmatch på arbetsmarknaden behövs stora utbildningsinsat-

ser. Det är många intressenter som behöver vara med och gemensamt arbeta för en kom-

petenshöjning av de personer med lägst utbildningsnivå. Vilket genomslag det nya studie-

startsstödet24, som träder i kraft den 2 juli i år, kommer få återstår att se. Gemensamt måste 

stat, kommun, skolor m.fl. arbeta för att öka intresset hos dessa personer att delta i kom-

petenshöjande insatser. Detta får ses som ett mål på relativt lång sikt, då utbildning är nå-

got som tar tid och löser inga matchningsproblem under det tidsspann som denna prognos 

sträcker sig över. 

För att mer direkt komma till rätta med dagens matchningsproblem måste Arbetsför-

medlingen ta en än mer aktiv roll i kontakterna mellan arbetsgivare och arbetssökande. Det 

handlar om insatser för bättre och tidigare kompetensinventering hos arbetssökande, kom-

binerat med ett intensifierat arbetsgivararbete. Nu återstår att fortsätta arbetet med att 

hitta de bästa lösningarna för att Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsgivare och 

arbetssökande hittar rätt kompetens, till rätt plats, i rätt tid.  

Motverka långa tider i arbetslöshet 

En av de största utmaningarna för Arbetsförmedlingen vad gäller att motverka långa tider 

i arbetslöshet är att finna goda och individuella lösningar redan nu och göra ett så gott 

arbete som möjligt tillsammans med de nyanlända personer som har anmält sig och kom-

mer att anmäla sig som arbetssökande i etableringsuppdraget. En kombination av att vara 

nyanländ, utan någon koppling till svensk arbetsmarknad, framför allt i kombination med 

låg utbildningsnivå, är ett besvärligt utgångsläge att ta sig in på den svenska arbetsmark-

naden ifrån.  

I snart sju år har Arbetsförmedlingen haft det samordnande ansvaret för etableringen av 

nyanlända flyktingar. Det är först på senare tid som de några större volymer skrivit in sig 

som arbetssökande. Ändå har vi redan idag en tydlig skillnad mellan andelen långtidsar-

betslösa25 bland inrikes och utrikes födda. Av de inrikes födda som var inskrivna på Arbets-

förmedlingen som öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i april 2017 var 

50,0 procent långtidsarbetslösa. Andelen utrikesfödda som var långtidsarbetslösa var vid 

samma period 62,5 procent26. Riktade och samordnande insatser för mindre grupper av 

dessa långtidsarbetslösa och samtidiga goda relationer med arbetsgivare, är en förutsätt-

ning för att hjälpa dessa personer till arbetsträningsplatser, praktik och framför allt anställ-

ning. 

                                                             
24 Arbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning ska kunna få ett särskilt bidrag för att 
underlätta övergången till studier. 
25 Enligt Arbetsförmedlingens definition räknas en person som varit inskriven, utan arbete, i sex må-
nader som långtidsarbetslös. 
26 Andelen långtidsarbetslösa för utrikesfödda är exklusive de som är inskrivna i etableringsprogram-
met. 
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Övriga utmaningar  

I sammanhanget när vi nämner de olika utmaningar som finns på Stockholms arbetsmark-

nad bör även bostadsbristen nämnas. Vi har konstaterat att det byggts i väldigt hög takt 

under 2016 och under 2017 och 2018 kommer det påbörjas fler och fler bostadsbyggen, 

men Stockholms bostadsmarknad är i det närmsta omättlig. Det råder fortfarande stor bo-

stadsbrist och det är inte längre bara i de mest attraktiva områdena som bostadspriserna 

når nya rekordnivåer. På grund av höga markpriser blir samtliga nyproducerade enfamiljs-

hus, bostadsrätter och hyresrätter dyra, vilket stänger ute många från bostadsmarknaden, 

främst unga och nyanlända utan en fast förankring på arbetsmarknaden. Detta leder till ett 

svårlösligt dilemma. Stockholms arbetsgivare är i stort behov av arbetskraft, men bristen 

på bostäder hindrar många att ta steget och flytta till Stockholm där jobbtillväxten är som 

störst. 

En annan i sammanhanget viktig utmaning är Stockholms ungdomars val av utbildning. 

Endast 22 procent av de ungdomar som sökte till gymnasieskolan hösten 2016 valde ett 

yrkesprogram27. Av de som påbörjade ett yrkesinriktat program på gymnasiet år 2013 var 

det endast drygt 60 procent av dessa som efter tre års studier hade tagit examen. Många 

hade slutat i förtid eller bytt utbildningsinriktning. Positivt i sammanhanget är att hälften 

av de elever som tagit en gymnasieexamen från ett nationellt program väljer att gå vidare 

till högre utbildning inom tre år. Men utmaningen kvarstår i att finna framtidens under-

sköterskor, snickare, VVS-montörer o.s.v. Här måste återigen stat, kommuner och andra 

intressenter samarbeta. Denna gång för att få upp ungdomars intresse för mer varierande 

val av utbildningsprogram till gymnasieskolan och öka intresset för att välja ett yrkesför-

beredande program. 

  

                                                             
27 Gymnasiebehovet – Trender och kunskap om Storstockholms gymnasieregion, KSL, 2017 
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Bilagor 

Bilaga 1. Metod och urval 

Historia och syfte 

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken in-

fördes 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 materi-

alet 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 pro-

gnoser 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 ge-

nom 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, re-

kryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga ar-

betsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. 

Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekre-

tesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Ar-

betsförmedlingens undersökning. 

Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömning-

arna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan 

statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmark-

naden. 

Urval och svarsfrekvenser 

Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av ar-

betsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 

2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än 

                                                             
[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
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100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån nä-

ringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används nor-

malt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till 

SCB:s Samu-system.  

För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att 

tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 1687 ar-

betsställen inom det privata näringslivet i Stockholms län och svarsfrekvensen blev 71,3 

procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i lan-

dets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den sen-

aste undersökningen ingick 212 offentliga arbetsgivare i urvalet i Stockholms län och svars-

frekvensen uppgick till 87,3 procent. 

 

  

                                                             
[4] Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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Bilaga 2. Definitioner 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet 

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efter-

frågeläget 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 mi-

nus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. 

Inskrivna arbetslösa 

Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivi-

tetsstöd. 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 arbets-

marknadsstatistik, 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 Arbets-

förmedlingens 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 re-
spektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2016 och kvartal 1 2017, Stockholms 
län. 

Kommun 
Totalt 
16-64 
år 

Kvin-
nor 

Män 
Unga 
18-24 
år 

Äldre 
55-64 
år 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Utbildning 

Förgym-
nasial 

Gym-
nasial 

Efter-
gymn-
asial 

Upplands Väsby 6,3 6,6 6,0 7,8 5,8 4,2 12,6 13,8 4,7 6,0 

Vallentuna 2,5 2,1 3,0 4,2 2,9 1,8 6,9 6,6 2,3 2,0 

Österåker 3,4 3,2 3,6 4,6 3,3 2,2 9,6 8,6 2,6 3,2 

Värmdö 3,4 3,1 3,6 4,7 4,0 2,5 9,4 8,7 2,8 2,8 

Järfälla 8,4 8,6 8,3 8,7 7,8 3,9 17,5 21,4 7,0 6,4 

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

Huddinge 6,5 6,6 6,4 8,1 6,8 3,4 13,0 16,5 5,4 4,9 

Botkyrka 11,1 11,7 10,5 10,9 12,6 4,8 17,5 22,7 8,6 8,4 

Salem 4,2 4,3 4,1 6,4 5,0 2,8 9,5 8,8 3,6 3,7 

Haninge 7,1 7,3 6,9 8,4 7,0 4,0 14,7 14,0 5,6 6,5 

Tyresö 3,9 3,7 4,2 7,1 3,9 2,7 9,8 9,7 3,3 3,3 

Upplands-Bro 6,5 6,6 6,4 7,7 6,7 3,6 14,0 13,7 4,8 6,5 

Nykvarn 3,5 3,6 3,4 7,1 5,1 2,7 9,1 8,6 3,0 2,3 

Täby 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 1,8 8,0 10,2 2,5 2,5 

Danderyd 2,7 2,6 2,9 3,8 2,9 1,6 8,5 12,1 2,9 2,3 

Sollentuna 5,0 5,0 5,1 6,5 4,9 2,4 12,1 15,7 4,7 3,8 

Stockholm 6,0 5,8 6,1 6,1 7,1 3,2 14,1 19,5 5,8 4,2 

Södertälje 14,0 15,9 12,3 13,2 17,4 5,3 25,3 29,1 9,8 11,3 

Nacka 4,3 4,2 4,5 5,4 4,8 2,5 11,3 13,9 3,9 3,4 

Sundbyberg 6,7 6,8 6,7 7,0 7,2 3,0 14,7 18,9 5,5 5,1 

Solna 4,1 4,1 4,2 4,2 5,0 2,4 8,1 11,7 3,8 3,6 

Lidingö 3,4 3,3 3,5 2,8 3,8 1,9 10,0 10,3 2,9 3,0 

Vaxholm 2,8 2,7 3,0 4,0 3,4 2,1 9,0 6,9 2,6 2,5 

Norrtälje 4,4 4,3 4,5 6,7 3,8 3,1 14,7 9,3 3,4 4,3 

Sigtuna 6,9 6,9 6,9 6,3 6,7 2,8 14,8 16,6 4,7 6,0 

Nynäshamn 6,0 6,2 5,8 10,0 5,2 4,3 14,3 12,7 4,7 5,2 

Länet 6,1 6,0 6,1 6,8 6,7 3,1 14,3 17,5 5,3 4,4 

Riket 7,7 7,1 8,3 11,3 6,3 4,2 22,3 22,6 6,3 5,1 

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)



   
    

 

 

Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholms län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 

På vår webbplats www.arbetsformedlingen.se/prognoser hittar du arbetsmarknadsutsikter för 

alla län samt för landet som helhet. 

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke rekom-

menderar vi vår webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen, som uppdateras två gånger 

per år. Se www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. Här beskrivs jobbmöjligheterna under 

det närmaste året för nära 200 yrken. Dessa täcker tillsammans 80 procent av arbetsmark-

naden. För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under de närmaste fem och 

tio åren. I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna 

per yrkesområde på riksnivå. I publikationen Jobbmöjligheter i Stockholms län beskrivs möj-

ligheterna att få jobb det närmaste året för ett stort antal av de yrken som finns på länets arbets-

marknad.  

Prognosmaterialet är fritt att användas och får citeras med källhänvisning. 

Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i december 2017. 

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser
http://www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholm län 
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. 

På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även 
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.

I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis, 
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.

Nästa prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län  
presenterar vi i december 2017.
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