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Sammanfattning 
Fortsatt stark svensk konjunktur får internationellt stöd 
Utvecklingen av den globala ekonomin är i huvudsak positiv och det gäller såväl Europa, 
USA och Asien. Utvecklingen har varit bättre än väntat och riskerna för en svagare utveckl-
ing har minskat i styrka. Tillväxttakten i den globala ekonomin förstärks successivt under 
vår prognosperiod åren 2017 och 2018. Det skapar goda förutsättningar för den svenska 
exportindustrin att vinna mark och öka sin produktion och försäljning. Läget är så pass 
gynnsamt att även sysselsättningen inom industrin kan stiga under det närmaste året.  
 
Den svenska konjunkturen är stark och arbetsmarknaden förstärks ytterligare under 2017-
2018 och det kommer att vara god fart på sysselsättningstillväxten, särskilt under 2017. 
Bygg-, industri och privata tjänster väntas ha den starkaste utvecklingen, men nära nog 
samtliga branscher bidrar till tillväxten. Samtidigt finns det en del som talar för att struk-
turarbetslösheten riskerar att öka ytterligare under de kommande åren. Skiljelinjen mellan 
olika grupper går i de flesta fallen mellan personer som saknar gymnasieutbildning och där 
gymnasieutbildade eller eftergymnasialt utbildade har goda jobbmöjligheter.  

Sysselsättningen stiger men arbetslösheten förblir oförändrad  
Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet. Men un-
der 2017 och 2018 väntas antalet sysselsatta fortsätta att öka i Södermanland samtidigt 
som arbetslösheten förblir oförändrad. Det beror på att utbudet av arbetskraft ökar lika 
mycket som sysselsättningen. Det ökade arbetskraftsutbudet hänger samman med migrat-
ionen och nyanlända som bosätter sig i länet. Tillströmningen av nyanlända väntas bli om-
fattande 2017 men mindre i omfattning under 2018. På kort sikt ökar arbetslösheten bland 
nyanlända men på längre sikt är de nyanlända en förutsättning för ökad sysselsättning un-
der kommande år. 

Antalet sysselsatta bedöms öka med 1 900 personer i länet under 2017 och med ytterligare 
1 500 personer under 2018.  

Antalet arbetslösa uppgick till 14 500 personer under det fjärde kvartalet 2016. Arbetslös-
heten blir oförändrad i år och vid utgången av 2018 beräknas antalet arbetslösa uppgå till 
14 400 personer. Det motsvarar en relativ arbetslöshet på 10,2 procent som kan jämföras 
med 7,4 procent i riket som helhet. 

Rekryteringssvårigheterna har ökat 
36 procent av arbetsgivarna inom det privata näringslivet anger att man upplevt brist på 
rätt kompetens i samband med rekrytering. Det är en andel som stigit med 16 procenten-
heter jämfört med våren 2014. Det är den högsta noteringen sedan högkonjunkturen 2007-
2008 då bristtalen faktiskt låg på något lägre nivåer. Det tyder på att det blir allt svårare 
att rekrytera rätt kompetens trots att länet har en relativt hög arbetslöshet. 

Inom offentliga verksamheter har bristtalen nått oroande höga nivåer i länet och det ökar 
riskerna för kvalitets- och kapacitetsbrister inom flera verksamhetsområden. I de senaste 
tre undersökningarna har närmare 70 procent av de tillfrågade arbetsställena angett brist. 
Behoven av eftergymnasialt utbildade inom olika offentliga verksamhetsområden ökar 
framöver och utan ett ökat utbud av efterfrågad arbetskraft riskerar bristtalen att bli kvar 
på mycket höga nivåer. Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, ut-
bildning och sociala tjänster.  
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Det finns många framtidsyrken inom offentliga verksamheter i länet och behoven ökar, 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. 

Hög arbetslöshet bland utrikesfödda, full sysselsättning i vissa andra 
grupper 
Under de senaste åren har mottagningen av nyanlända varit omfattande i länet och arbets-
lösheten bland utrikesfödda har ökat kraftigt. Samtidigt sjunker arbetslösheten bland inri-
kes födda mot låga nivåer och i vissa åldersgrupper till nivåer som symboliskt kan beskrivas 
som full sysselsättning, det vill säga nivåer under 4 procents arbetslöshet. Det medför sam-
tidigt att potentialen för kommande års sysselsättningsökningar är begränsad bland inrikes 
födda. Under åren 2010-2015 har antalet sysselsatta ökat med 5 500 personer i länet. Bland 
inrikes födda var ökningen knappa 900 personer och bland utrikes födda var ökningen 
4 600 personer. Den svaga sysselsättningstillväxten för inrikes födda beror också på höga 
pensionsavgångar under denna period. Det vill säga personer som lämnat sysselsättningen. 

I april 2017 uppgick arbetslösheten till 4,3 procent bland inrikes födda i åldrarna 30-64 år. 
Bland utrikesfödda uppgick arbetslösheten till 29,5 procent i samma åldersgrupp. Jämfö-
relsen är knappast rättvisande eftersom förutsättningarna för att få arbete ser olika ut mel-
lan inrikes födda och personer som inte varit i landet så länge. 

Problemet med en stigande arbetslöshet bland utrikesfödda består till stor del på den 
snabba tillströmningen av nyanlända. Tillströmningen av nya blir större jämfört med det 
antal som går ut i arbete. Faktorer som påverkar gruppens lägre utflöde till arbete kan be-
skrivas som den tid det tar att kvalificera sig till ett inträde till den svenska arbetsmark-
naden. Det vill säga att bli matchningsbar mot de lediga jobben, och under denna tid är 
man kvar i arbetslöshet. För många nyanlända handlar det om den tid det tar att lära sig 
svenska, få sin utbildning och sina kunskaper validerade, få praktik i det svenska arbetslivet 
och komplettera sin utbildning. Det tar också tid att skapa kontakter som för många ar-
betslösa ökar möjligheterna till jobb.  

 

Stora utmaningar 

Integrationen av nyanlända till den svenska arbetsmarknaden, matchningen till jobb och 
utbildning samt insatser mot långtidsarbetslösheten är stora utmaning för samhället och 
Arbetsförmedlingen under kommande år. Tillskottet av nyanlända i arbetskraften behövs 
för en gynnsam utveckling av det svenska samhället och näringslivet. Det är också uppen-
bart att det är de utrikesfödda som svarat för de senaste årens jobbtillväxt i länet.  
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Konjunkturläget i Södermanlands län 
 
Utvecklingen av den globala ekonomin är i huvudsak positiv och det gäller såväl Europa, 
USA och Asien. Utvecklingen har varit bättre än väntat och riskerna för en svagare utveckl-
ing har minskat i styrka. Tillväxttakten i den globala ekonomin förstärks successivt under 
vår prognosperiod åren 2017 och 2018. Det skapar goda förutsättningar för den svenska 
exportindustrin att vinna mark och öka sin produktion och försäljning. Läget är så pass 
gynnsamt att även sysselsättningen inom industrin kan stiga under det närmaste året.  
 
Den svenska konjunkturen är stark och arbetsmarknaden förstärks ytterligare under 2017-
2018 och det kommer att vara god fart på sysselsättningstillväxten, framför allt under 2017. 
Nära nog samtliga branscher bidrar till tillväxten där bygg-, industri och privata tjänster 
väntas ha den starkaste utvecklingen. Samtidigt finns det en del som talar för att struktur-
arbetslösheten riskerar att öka ytterligare under de kommande åren. Skiljelinjen mellan 
olika grupper går i de flesta fallen mellan personer som saknar gymnasieutbildning och där 
gymnasieutbildade eller eftergymnasialt utbildade har goda jobbmöjligheter.  

Starkt konjunkturläge i länet 
I Arbetsförmedlingens undersökning1 under våren 2017 redovisar företagen starkt positiva 
bedömningar av konjunkturutvecklingen för kommande sex månaderna. Länets efterfrå-
geindikator2 har lyft till värdet 109,5 i vårens undersökning och det är även något högre än 
utfallet från undersökningen under hösten 2016. Det är ett värde som indikerar ett mycket 
gynnsamt konjunkturläge. Det vill säga ett värde klart högre än 100 i diagrammet nedan.  

 

1 För beskrivning av metod, urval och definitioner, se bilaga 1 och 2. 
2 För information om Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator, se bilaga 2. 
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Samtliga delbranscher inom det privata näringslivet i länet redovisar positiva bedömningar 
om marknadsutvecklingen. De starkaste bedömningarna redovisas inom hotell- och re-
staurang, byggnadsverksamheten, finans- och företagstjänster, handel och tillverkning. 
Det är endast bland jordbruksföretagen man kan beteckna bedömningarna som svaga.  
Bland privata utförare inom vård- och omsorg redovisas svagare bedömningar jämfört med 
våren 2016. En utveckling som sannolikt kan bero på debatten om begränsade vinster inom 
välfärdssektorn samt en ökad konkurrens från offentligt drivna verksamheter inom områ-
det.  

Den inhemska efterfrågan på varor och tjänster har varit god under många år och det har 
bidragit till fler jobb och en stabilitet på arbetsmarknaden. Under senare år har den privata 
konsumtionen fått en allt större betydelse för utvecklingen på den svenska arbetsmark-
naden.  

Utvecklingen under 2017-2018 blir likartad. Den privata konsumtionen blir drivande, men 
även investeringar i bostäder och infrastruktur kommer att bidra till tillväxten. Det samma 
gäller inom offentliga verksamheter där behoven är mycket stora under de närmaste åren. 
Det gäller exempelvis vård-skola-omsorg utifrån demografiska faktorer och integrations- 
och utbildningsinsatser för nyanlända. 

Det ser också ljusare ut för länets tillverkningsindustri som även den väntas bidra till ökad 
sysselsättning och tillväxt. Byggnads- och betongvaruindustrin i länet har mycket goda ti-
der och läget har förbättrats för den råvarubaserade tillverkningsindustrin. Utvecklingen 
av den globala tillväxten ser nu bättre ut än vad den gjorde för ett halvår sedan och det 
väntas gynna exportindustrin. Under de senaste året har länet haft en del större struktur-
förändringar bland industriföretagen men nu pekar det mot en period med högre stabilitet 
och även ökad sysselsättning. 

Hög efterfrågan på arbetskraft 
Under de senaste åren har antalet lediganmälda platser ökat starkt i länet och uppnått höga 
nivåer. Efterfrågan på arbetskraft har bland annat påverkats av höga pensionsavgångar och 
ett allt starkare konjunkturläge. Framåtblickande indikatorer visar också på en fortsatt 
stark efterfrågan på arbetskraft under prognosperioden. I vår undersökning med de privata 
arbetsgivarna i länet signalerar företagen att man kommer att fortsätta att öka antalet an-
ställda under prognosperioden. Nettotalet3 för andelen arbetsgivare som anger att man 
kommer att utöka personalstyrkan uppgick till 44 procent i vårens undersökning och det 
var det högst uppmätta värdet sedan våren 2007. 

De starkaste nettotalen för utökad personalstyrka redovisas från byggverksamheten, fi-
nans- och företagstjänster, information- och kommunikation samt hotell- och restaurang. 
Inom transportbranschen har man i tidigare undersökningar redovisat blygsamma planer 
för sina rekryteringsbehov men nu signalerar man för tydliga utökningar. Den upplevda 
bristen på kvalificerad arbetskraft har ökat markant under de senaste åren vilket medför 
att många företag behöver hitta nya eller kompletterande vägar för att lösa sina rekryte-
ringsbehov.  

3 Nettotalet är andelen företag som anger utökad personalstyrka minus den andel som anger minskad. 
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Arbetsförmedlingens bedömningar om sysselsättningsutvecklingen i länet har gradvis 
skruvats upp sedan det svagare konjunkturläget under perioden hösten 2011-våren 2013. 
Under 2017 och 2018 väntas den starkaste sysselsättningsökningen sedan åren 2010-2011 
men ändå något lägre jämfört med den perioden. Bristen på efterfrågad arbetskraft blir en 
begränsande faktor för sysselsättningsökningen samtidigt som nyanlända är en förutsätt-
ning för den samma. Det framstår som allt viktigare att på bästa sätt utbilda och anpassa 
den lediga arbetskraften till de kompetenser som efterfrågas.  
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 
Prognosen för länets sysselsättningsutveckling grundas på flera faktorer. Bland annat av 
hur arbetsgivarna har svarat på frågan om antalet anställda under kommande år och deras 
bedömningar om konjunkturutvecklingen framöver. Även bedömningar om den globala 
konjunkturen och framförallt utvecklingen inom euroområdet har betydelse för våra be-
dömningar. 

Antalet sysselsatta fortsätter att öka 
Under finanskrisen år 2009 sjönk sysselsättningen kraftigt i både länet och riket. Ned-
gången i länet blev dessutom betydligt större jämfört med riksgenomsnittet. Åren därefter 
har det skett en återhämtning som gått långsamt för länets del och här finns även några år 
med svagt sjunkande sysselsättning i länet. I riket som helhet har antalet sysselsatta stigit 
varje år sedan 2009. 

Under 2017 och 2018 bedöms antalet sysselsatta stiga med 1 900 respektive 1 500 personer 
i länet. Om vi bortser från år 2009 ligger länets genomsnittliga sysselsättningsökning på 
1 100 personer per år för perioden 2006-2015. 

 

 

 

Sysselsättningsökningen i länet motsvarar en ökning på 1,7 procent för 2017 och 1,3 procent 
för 2018 i förhållande till det totala antalet sysselsatta i länet. Det motsvarar den riksge-
nomsnittliga ökningen där de tre storstadsregionerna, som får den starkaste ökningen, har 
ett högt genomslag på rikssiffrorna. I en rangordning mellan samtliga län intar Söderman-
land en god position för sysselsättningsutvecklingen både under 2017 och 2018. 

Fler personer i arbetskraften är en viktig faktor för sysselsättningens utveckling under 
kommande år. Utvecklingen av migrationen och antalet nyanlända blir avgörande för 
sysselsättningen under många år framöver. Under åren 2010-2015 har antalet sysselsatta 
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ökat med 5 500 personer i länet. Bland inrikes födda var ökningen knappa 900 personer 
och bland utrikes födda var ökningen 4 600 personer. 

Bland de branscher där sysselsättningen bedöms öka starkast kan nämnas hotell-
restaurang, företagstjänster, vård-omsorg-sociala tjänster samt byggverksamhet. Mindre 
relativa ökningar förutses för branscherna tillverkningsindustri, handel, transport samt 
offentlig förvaltning. Det är bara inom jordbruket som sysselsättningen bedöms sjunka 
något. 

 

Arbetslösheten sjunker svagt 
De förändringar som redovisas i avsnittet avser ett genomsnitt för kvartal 4 respektive år. 

Förändringarna av arbetslösheten har under de senaste åren påverkats av konjunktur- och 
strukturförändringar men i ännu högre grad av förändringar av utbudet av arbetskraft. Mi-
grationen till landet och länet har en avgörande betydelse för förändringar av arbetskraften. 
Hela ökningen av såväl arbetslösheten, som antalet personer i arbetskraften, sker bland 
gruppen utrikesfödda. 

Åren efter finanskrisen har arbetslösheten i länet antingen pendlat svagt uppåt eller svagt 
nedåt. Sammantaget för perioden 2010-2016 har arbetslösheten varierat mellan 14 100-
14 700 personer. Det skulle kunna tolkas som en svag utveckling för länet men under 
samma period har utbudet av arbetskraft ökat med 7 8004 personer. Utan den förstärk-
ningen av arbetskraften hade det inte varit möjligt att uppnå den sysselsättningsökning 
som länet haft efter finanskrisen. 

Utvecklingen under 2017-2018 väntas bli likartad. Det vill säga med fortsatt mycket små 
förändringar av arbetslösheten samtidigt som utbudet av arbetskraft ökar i god takt. Ar-
betslösheten uppgick till 14 500 personer vid utgången av 2016. Den väntas vara oföränd-
rad vid slutet av 2017 och minska med 100 personer till slutet av 2018. Under dessa två år 
väntas utbudet av arbetskraft stiga med sammantaget 4 000 personer i länet.  

4 Förändringen av sysselsatt nattbefolkning plus förändringen av antalet arbetslösa. 
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Bland inrikes födda väntas en fortsatt sjunkande arbetslöshet under 2017-2018 och i ål-
dersgrupper från 30-64 år väntas arbetslösheten understiga 4 procent. Det kan symboliskt 
beskrivas som full sysselsättning i just dessa åldersgrupper. 

Bland utrikesfödda väntas arbetslösheten fortsätta att öka under prognosperioden. Men 
ökningstakten kommer att minska tydligt under loppet av 2018. Utvecklingen består till 
stor del på den snabba tillströmningen av nyanlända. Tillströmningen av nya blir därmed 
större jämfört med det antal som går ut i arbete eller studier. Faktorer som påverkar grup-
pens lägre utflöde till arbete, kan beskrivas som den tid det tar att kvalificera sig till ett 
inträde till den svenska arbetsmarknaden, det vill säga att bli matchningsbar mot de lediga 
jobben. Och under denna tid är man kvar i arbetslöshet.  

För många nyanlända handlar det om den tid det tar att lära sig svenska, få sin utbildning 
och sina kunskaper validerade, få praktik i det svenska arbetslivet och komplettera sin ut-
bildning och sina kunskaper. Under tiden är det viktigt att man kan skapa kontakter med 
näringslivet som för många arbetslösa ökar möjligheterna till jobb. 

Enligt statistik från Migrationsverket uppgick antalet asylsökande i riket till 163 000 per-
soner under 2015 och till 28 900 personer under 2016. Prognosen för 2017 pekar i nuläget 
mot 34 700 personer.  
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Regional utblick 
Den starkaste sysselsättningsökningen5 under åren 2017-2018 förutses för de tre storstads-
länen och därefter Östergötland, Uppsala och Södermanland. Ökningen i de tre storstads-
regionerna får ett stort genomslag på riksgenomsnittet vilket gör att det bara är ovan 
nämnda län som hamnar på eller över den riksgenomsnittliga förändringen. I relation till 
andra län är prognosen för Södermanland klart optimistisk. Inget län bedömer sjunkande 
sysselsättning under perioden. 

Det betyder att de tre storstadslänen svarar för 70 procent av den samlade sysselsättnings-
ökningen under prognosperioden. Som referens till detta kan nämnas att storstadslänens 
befolkningsandel av hela riket uppgår till strax över 50 procent. Om vi lägger till ytterligare 
några län med större sysselsättningsökningar kan man konstatera att tillväxten av nya jobb 
i allt högre grad sker i storstadsregioner och universitetsstäder. I olika delar av riket och 
även inom län är tillgången på arbetskraft en begränsande faktor för sysselsättningstillväx-
ten. 

När det gäller förändringen av arbetslösheten under prognosperioden är bilden mer splitt-
rad. De flesta länen bedömer en svagt stigande arbetslöshet som en följd av migrationen 
och ett ökat utbud av arbetskraft. Det gäller särskilt Stockholm och Skåne. Norrbotten, Ble-
kinge, Örebro och Södermanland är de län som bedömer oförändrad eller svagt sjunkande 
arbetslöshet för både 2017 och 2018. Här finns också ytterligare några län som bedömer 
sjunkande arbetslöshet under 2017 men stigande under nästa år.  

Likheterna i utvecklingen mellan länen är större än skillnaderna vilket gör att rankingen 
mellan länen inte förändras särskilt mycket. Vid utgången av 2018 kommer Södermanland 
fortfarande att tillhöra ett av tre län med landets högsta arbetslöshet. Den relativa arbets-
lösheten uppgick till 10,6 procent i länet under slutet av 2016 och den beräknas falla till 
10,2 procent mot slutet av 2018. Den till synes blygsamma förbättringen i länet ska ses mot 
bakgrund av att utbudet av arbetskraft ökar med 4 000 personer under samma period. 

I kartbilderna på nästa sida redovisas utvecklingen av sysselsättningen och arbetslösheten 
per län under loppet av 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Förvärvsarbetande dagbefolkning. 
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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 

 

 

 

 

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
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Näringsgrenar  
Länets näringslivsstruktur 
Södermanland har en varierad näringslivsstruktur men också några framträdande skillna-
der jämfört med riket. Länet har en hög sysselsättning inom vård-omsorg och tillverkning 
som också är betydligt större jämfört med riksgenomsnittet. Även inom utbildning och 
byggverksamheten har länet en högre sysselsättningsandel. Längre tillbaka i tiden hade lä-
net en betydligt högre sysselsättning inom tillverkning men många jobb har försvunnit ge-
nom strukturförändringar, ökad automatisering och rationaliseringar. Många tillverk-
ningsföretag har också strävat efter att renodla och utveckla kärnverksamheten och köpa 
in olika tjänster från andra företag. Det medför att tillverkningsföretagen svarar för en icke 
obetydlig sysselsättning i andra branscher än tillverkning. Det kan exempelvis gälla trans-
porter, försäljning, IT-specialister med flera andra. 

Den högre sysselsättningen inom vård-omsorg och sociala tjänster kan sannolikt samman-
hänga med att länet har många verksamheter inom behandling och missbruksvård för ett 
betydligt större upptagningsområde än det egna länet. Dessutom har länet en högre andel 
äldre i befolkningen samt tre sjukhus. 

 

Handel, företagstjänster, information-kommunikation och finansiell verksamhet har en 
lägre sysselsättning jämfört med riket. Det kan närmast förklaras av att länet inte riktigt 
har hängt med i förändringen från ett industrisamhälle till informations och tjänstedomi-
nerat utbud av arbeten. Flera faktorer kan ha betydelse för detta. Exempelvis tillgången till 
eftergymnasialt utbildad arbetskraft, inkomstnivåer, tätortsstukturen och närheten till 
Stockholmsområdet som fungerar som en magnet för många verksamheter.  
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Jord- och skogsbruk 
Jord- och skogsbruket sysselsätter 1 900 personer eller 1,8 procent av samtliga sysselsatta 
i länet. 25 procent av de sysselsatta är kvinnor. Närmare hälften av de totalt sysselsatta är 
egenföretagare. Högst sysselsättning inom näringen finns i Flen, Vingåker och Gnesta. 

Med undantag för enskilda år har sysselsättningen varit sjunkande under en längre tid. 
Som en följd av konkurrensläget, rationaliseringar och åldersstrukturen bedöms antalet 
sysselsatta att minska svagt under kommande år inom jordbruket. Det ser ljusare ut för 
skogsindustrin och sågverken där såväl skogsuttagen och produktionen av sågade trävaror 
ökar. 

Enligt många bedömare är den långsiktiga potentialen för en god utveckling inom jordbru-
ket 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. Inom landet ökar efterfrågan på ekologiskt framställda livsmedel och närodlat. 
Även gårdshandel, kaféer och restauranger har en positiv utveckling på den sörmländska 
landsbygden och det kan medföra nya inkomstmöjligheter för jordbrukarna. 

Lantbrukarna har varit utsatta för hård konkurrens. Sverige har i flera fall hårdare regler 
vad gäller djurskydd och miljö i förhållande till andra länder vilket fördyrar produktionen. 
Lönsamheten i mjölkproduktionen har varit svag under en längre tid och många bönder 
har sålt av sina mjölkkor och övergått till köttproduktion som ökat. Men läget har ljusnat 
och efterfrågan på svenska produkter har ökat och lönsamheten har förbättrats. Man får 
också bättre betalt för mjölken än tidigare och även här ser det stabilare ut.  

Skogsindustrin har det fortsatt kämpigt med strukturomvandling i tryckpappersindustrin 
och många företag har ställt om sin produktion mot förpackningsindustri som har en gynn-
sammare utveckling. För skogsbruket och sågverken ser det ljusare ut för de kommande 
åren när bostadsproduktionen ökar både i landet och på många viktiga exportmarknader. 
Att bygga i trä vinner mark och branschen hoppas på att en allt större del av vårt bostads-
byggande kommer att byggas med trävaror. 

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 egen-
företagare och för att undvika fasta kostnader med egen personal hyrs ofta arbetskraft med 
F-skattsedel in. Det kan exempelvis gälla djurskötare, avbytare, maskinförare samt skogs-
maskinförare.  

Kapacitetsutnyttjandet är högt både inom jordbruket och skogsbruket med ständig pris-
konkurrens och små marginaler. Det har betydelse för kompetenskraven inom näringarna. 
Skogsmaskinförare och maskinförare inom lantbruk är bristyrken i länet. Det gäller även 
djurskötare och utbildade trädgårds- och parkarbetare. Problemen är särskilt stora när det 
gäller att rekrytera personer till arbetsledande funktioner inom dessa inriktningar. Det är 
vanligt med utländsk arbetskraft inom näringarna. 
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Industri 
Industriföretagen sysselsätter 16 200 personer eller 16 procent av samtliga sysselsatta i lä-
net. I riket som helhet är andelen 13 procent. Under åren 2012-2015 minskade sysselsätt-
ningen med 2 100 personer inom industrin i länet. Industriföretagen köper mycket tjänster 
från andra branscher vilket gör att deras betydelse för den totala sysselsättningen är större. 
23 procent av de sysselsatta är kvinnor. Flest sysselsatta finns inom verkstadsindustrin och 
inom övrig industri dominerar delbranscherna stål- och metallverk, livsmedelsindustri 
samt grafisk industri. Sju andra län har en högre sysselsättningsandel inom industrin än 
Södermanland. De högsta andelarna finns i länen Jönköping, Västmanland, Kalmar och 
Kronoberg.  

Inom länet har Oxelösund den i särklass högsta andelen sysselsatta inom industri där 54 
procent av samtliga sysselsatta återfinns inom industrin. Ståltillverkaren SSAB har en do-
minerande ställning i kommunen. Bland övriga kommuner varierar sysselsättningsandelen 
inom industrin mellan 7-20 procent. Endast Gnesta, Nyköping och Trosa har en lägre andel 
jämfört med riket.  

 

Statistiken kring sysselsättningen inom industrin har sina brister. Den fångar inte upp den 
personal som hyrs in av industriföretagen vilket medför en viss underskattning av antalet 
sysselsatta. Det gäller även sysselsättningen inom huvudkontor och försäljningsenheter 
som bokförs inom branscherna företagstjänster och partihandel.  
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Högre förväntningsläge bland industriföretagen 
Förväntningsläget var svagt för industriföretagen under åren 2011-2012 men det har för-
stärkts under de senaste åren. I vårens undersökning uppgår nettotalet6 för förväntad 
marknadsutveckling kommande sex månader till värdet 38 för industriföretagen. Det är ett 
tydligt positivt värde och det högst uppmätta sedan våren 2011. Det är inget rekordhögt 
nettotal för länets industriföretag men man kan samtidigt konstatera att mycket har hänt 
under de senaste tio åren när det gäller den globala konkurrenssituationen. Endast tre av 
åttio intervjuade industriföretag bedömer en minskad efterfrågan. Nettotalen för mark-
nadsutvecklingen är ett annat sätt att beskriva förväntningarna på konjunkturutvecklingen 
jämfört med den konjunkturindikator som redovisas på sidan 6.  

Under 2017 väntas sysselsättningen öka något inom industrin och den bedöms vara oför-
ändrad året därpå. Det är en positiv bedömning för industrin eftersom vi samtidigt har 
inslag av rationaliseringar där ny teknik minskar behovet av personal. Bland industrins 
delbranscher ser det ljust ut för företagen som levererar till byggbranschen, livsmedelsin-
dustrin samt verkstadsindustrin. Den råvarubaserade- och grafiska industrin har ett bättre 
läge än för ett halvår sedan men konkurrenssituationen är tuff. Fler än 300 personer be-
rördes av Ericssons nedläggning i Katrineholm men omställningen löper på bra och många 
får nya jobb eller påbörjar studier. 

 

 

 

 

6 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. 
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I vårens undersökning uppger 32 procent av de tillfrågade arbetsställena inom industrin 
att man upplevt arbetskraftsbrist i samband med rekrytering. Det var 14 procentenheter 
högre jämfört med undersökningen våren 2016 och det indikerar både ökade rekryterings-
problem och att rekryteringsbehoven tagit fart. Generellt sett är det fortfarande svårare att 
rekrytera civilingenjörer och tekniker med olika inriktningar jämfört med många yrken på 
kollektivsidan.  

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning är det exempelvis brist på civilingenjörer och tek-
niker, svetsare, maskinställare, plåtslagare, industrielektriker, maskinreparatörer, verk-
tygsmakare, betongvaruarbetare och verkstadsmekaniker. 

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 utbildningar både på gymnasiet, arbets-
marknadsutbildning 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. Det är i allmänhet lättare att attra-
hera personer som har lite erfarenhet av arbetslivet till dessa utbildningar. Det är viktigt 
att kvalitén i arbetsmarknadsutbildningarna hela tiden utvecklas och anpassas efter före-
tagens behov.  

Stora yrkesgrupper bland länets industriföretag är stålverksarbetare, maskinoperatörer 
inom livsmedelsindustrin och metall-mineralbehandling, byggnadsarbetare, lagerassisten-
ter och montörer. 

 

Byggverksamhet 
Branschen sysselsätter 8 900 personer eller 8 procent av samtliga sysselsatta i länet. Under 
de senaste två åren har antalet sysselsatta ökat påtagligt i branschen.  Det är en klart mans-
dominerad bransch där männen svarar för mer än 90 procent av sysselsättningen.  

Inom länet har Trosa och Gnesta den högsta andelen sysselsatta inom byggverksamheten 
där 13-14 procent av samtliga sysselsatta återfinns i branschen. Närheten till Stockholms-
regionen gynnar byggföretagen i länet och endast Oxelösund och Eskilstuna har en lägre 
andel jämfört med riket. 
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Stark byggkonjunktur i länet 
Konjunkturläget är mycket starkt inom byggbranschen och det är både nyproduktion, re-
noveringar och infrastruktur som skapar arbete i branschen.  Det byggs även nya bostäder 
i de mindre kommunerna i länet. Från en nivå med god aktivitet under 2016 väntas antalet 
sysselsatta öka både under 2017 och 2018. Bristen på ledig byggarbetskraft blir begrän-
sande för sysselsättningsökningen. Den goda aktiviteten inom branschen ökar möjlighet-
erna för lärlingsanställningar i företagen och det attraherar även utländsk arbetskraft. 

Nettotalet för marknadsutvecklingen kommande sex månader är fortsatt mycket starkt och 
har värdet 59 i vårens undersökning. Det är 10 procentenheter högre än värdet för ett år 
sedan och ett av de högst uppmätta sedan 2007.  
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Arbetslösheten bland civilingenjörer, tekniker och arbetsledare inom branschen är låg. Ar-
betslösheten bland snickare uppgick till 90 personer i april 2017 och av dessa var 30 per-
soner lärlingar och 36 var snickare utan yrkesbevis. Bland betong- och anläggningsarbetare 
finns endast ett mindre antal personer anmälda till Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten 
bland lärlingar har minskat under det senaste året. Det innebär att branschen ligger nära 
full sysselsättning och att det saknas utbildad arbetskraft för större sysselsättningsök-
ningar. 

I vårens undersökning uppger 52 procent av de tillfrågade arbetsställena inom näringen att 
man upplevt arbetskraftsbrist. Det var en ökning med 20 procentenheter jämfört med vå-
ren 2016. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning är det påtaglig eller viss brist på samtliga 
yrken inom branschen. Det gäller både tjänstemän och kollektivanställda. 

Från låga nivåer har bostadsbyggandet ökat i länet under de senaste tre åren. Det gäller 
både lägenheter i flerbostadshus samt byggandet av småhus7. Under 2015 påbörjades byg-
gandet av totalt 850 lägenheter i länet och under 2016 påbörjades 1 300. En fortsatt hög 
nivå behövs för kommande år för att bygga i kapp bristen. Enligt Länsstyrelsens8 bedöm-
ning behöver det byggas minst 1 300 nya bostäder per år i länet under de kommande fem 
åren. Det behövs för att få en fungerande bostadsmarknad som är viktig för tillväxt och 
utveckling. Det finns ett underskott av bostäder i alla länets kommuner och bristen på hy-
resrätter är störst.  

Det blir fortsatt bra med jobb på underhåll och anläggningssidan. På länets samtliga tre 
sjukhus pågår omfattande renoveringsarbeten. I Katrineholm ska man bygga seniorboende 
i de centrala delarna och en serverhall på 77 000 kvadratmeter för IT-tjänster. Ett liknande 

7 SCB, antalet påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus. Statistik t.o.m. 2016. 
8 Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
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bygge ska även göras i Eskilstuna där det också sker en fortsatt förtätning genom bostads-
byggande i de centrala stadsdelarna 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 och ett större P-hus ska uppföras. 

I Nyköping ska området Lilla Kungsladugården exploateras med verksamheter för handel 
och industri. En ny gymnasieskola ska byggas och det blir även en ny skola i Stigtomta. 
Byggandet av ett nytt museum är inne i slutfasen och det byggs mycket bostäder både 
centralt och på Arnö.  

Goda pendlingsmöjligheter mot Stockholm gör att det byggs mycket bostäder i och kring 
Strängnäs. Området Stallarholmen växer och äldre militära anläggningar ska byggas om 
till bostäder. Solberga handelsområde i Strängnäs fortsätter att utvecklas med nya verk-
samheter. Under hösten 2014 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. Även i Flen och Vingåker byggs nya bostäder och i Sparreholm planeras 
för ett större projekt med småhus i närheten av sjön Båven. 

Under 2017 infördes ett pendlarkort i länet som gör det möjligt att åka med såväl SJ som 
SL9 på samma kort. Efterhand blir det även fler avgångar och nya tåg både mot Östergöt-
land, Örebro, Uppsala och Stockholm. Det skapar nya möjligheter att än tydligare koppla 
samman Mälardalen och Södermanland med angränsande arbetsmarknader. 

Behoven av nyproduktion är stort och det sänkta ROT-avdraget har inte påverkat bran-
schen i länet särskilt mycket. Utvecklingen av privat konsumtion och ränteläget blir på sikt 
viktiga faktorer för aktiviteten inom ROT-sektorn. 

I länet finns flera stora projekt som befinner sig på planeringsstadiet men kan bli aktuella 
längre fram. Det gäller exempelvis kommersiella lokaler samt förbättringar av Oxelösunds 
hamn. Den planerade byggstarten av Ostlänken är 2017 men de stora behoven av byggar-
betskraft för projektet ligger fler år senare. Ostlänken är en cirka 15 mil lång planerad dub-
belspårsjärnväg mellan Järna och Linköping. 

 

Privata tjänster 
Privata tjänster är en sektor som består av många olika branscher som till exempel handel, 
hotell- och restaurang, transport, företagstjänster samt finansiell verksamhet. 38 100 per-
soner eller 35 procent av länets sysselsatta arbetar inom sektorn. Det är en förhållandevis 
låg andel jämfört med storstadsregionerna och även jämfört med rikets andel på 44 pro-
cent. I Stockholms län återfanns 58 procent av den totala sysselsättningen inom privata 
tjänster.  

Antalet sysselsatta inom privata tjänster har haft en något stigande trend under de senaste 
åren men utvecklingen har varit svag jämfört med riket. Det är en av huvudförklaringarna 
till varför strukturomvandlingen har gått långsamt i länet. Totalt för perioden 2010 till 2015 
har antalet sysselsatta ökat med 2 600 personer inom privata tjänster i länet. Den starkaste 
jobbökningen har skett inom delbranscherna hotell- och restaurang samt företagstjänster. 
Inom delbranscherna transport och magasinering, information-kommunikation samt fi-
nansiella tjänster har antalet sysselsatta sjunkit. 45 procent av de som arbetar inom sektorn 
är kvinnor.  

9 Stockholms Lokaltrafik, tunnelbana och buss. 
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Antalet sysselsatta inom privata tjänster väntas stiga både under 2017 och 2018. Det beror 
till största delen på en fortsatt god nivå av den inhemska efterfrågan på varor och tjänster 
men även på ökade exportmöjligheter för industriföretagen. Tillväxten inom besöksnä-
ringen väntas bli fortsatt positiv. 

 

 

 

 

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

Starkt förväntningsläge 
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 åtta senaste undersökningarna. Ut-
fallen i de två senaste undersökningen ligger på rekordstarka nivåer. Jämfört med våren 
2016 har nettotalet ökat med hela 12 procentenheter. De mest positiva bedömningarna re-
dovisas av företagen inom hotell- och restaurang, företagstjänster och handel. 
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Finansiell verksamhet, företagstjänster, information-kommunikation (IT) 
Företagstjänster är en av delbranscherna inom privata tjänster som ökat sin sysselsättning 
mest under de senaste åren. Det beror till stor del på utvecklingen av konsulttjänster och 
ökad specialisering där företag i andra branscher hellre köper in specialisttjänster efter be-
hov än att ha egna specialister anställda. Det är också här som effekterna av bemannings-
branschens utveckling blir synliga. Inom finansiell verksamhet och information-kommu-
nikation 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 Stockholmsom-
rådet och till andra universitetsstäder. 

42 procent av företagen inom informationsverksamheten angav att man upplevt brist på 
arbetskraft i samband med rekrytering och det var en kraftig ökning jämfört med våren 
2016. Även om länet har en låg sysselsättning inom informationssektorn har man ofta svå-
righeter att rekrytera IT-specialister med olika inriktningar.  

Inom finansiell verksamhet och företagstjänster angav 45 procent av företagen att man 
upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Enligt arbetsförmedlingens be-
dömning är det bland annat brist på tekniska konsulter med olika inriktningar, mjukvaru- 
och systemutvecklare, lantmätare och helpdesktekniker/supporttekniker. 

Fler än 700 arbetslösa söker arbeten som städare/lokalvårdare. Samtidigt vittnar flera ar-
betsgivare om att det är svårt att få behörig personal som också har körkort. 
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Handel och transport 
Inom handel är framtidstron fortsatt stark och nettotalet för handelsföretagen uppgår till 
54 i vårens undersökning. Enligt Konjunkturinstitutets senaste barometerundersökning10 
är hushållen också starkt optimistiska till sin egna ekonomiska situation och man ser också 
ljusare på svensk ekonomi som helhet.  

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 många jobbar extra på kvällar och helger. Handel är 
en stor bransch så sammantaget kan man räkna med ett stort antal rekryteringar. Inom 
detaljhandel är konkurrensen om jobben oftast mycket stor.  

I något långsammare takt än tidigare fortgår tillväxten inom olika köpcentra i länet 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 utan-
nonseras men en hög andel av de som söker har inte de kvalifikationer som behövs. Det 
kan även handla om att man inte har rätt inställning till jobbet.  

På flera håll i länet märker man av en ökad konkurrens mellan nyetablerade handelsområ-
den kontra centrumhandel och mogna handelsområden. Den ökade konkurrensen medför 
att en del butiker får slå igen. 

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 un-
derhåll och reparationer.  

I vårens undersökning angav 18 procent av arbetsgivarna att man upplevt brist på arbets-
kraft i samband med rekrytering. En fördjupad analys visar på högre bristtal inom den spe-
cialiserade fack- och partihandeln, där bristen exempelvis kan gälla ingenjörer, tekniker, 
fordonsmekaniker eller företagssäljare.  

Företagen inom transportbranschen är relativt nöjda med marknadsläget och redovisar ett 
högt nettotal inför det kommande sommarhalvåret. Det gäller särskilt bussföretagen i länet 
som med närheten till Stockholm har en stor marknad framförallt under turistsäsongen. 
Åkerierna ger motsvarande signaler och även här är det stor skillnad på hur man bedömer 
efterfrågan på tjänster under sommaren jämfört med kommande höst/vinter. 

Transportbranschen har stora behov av att ersätta äldre förare samtidigt som konjunktur-
läget har förbättrats för företagen. Tidigare har många pensionerade chaufförer fortsatt att 
arbeta på timanställning hos företagen. Men kravet på yrkeskompetensbevis11 för förare av 
tung lastbil eller persontransporter gör att många äldre bestämmer sig för att sluta helt. 
Det kommer att medföra en brist på förare som har yrkeskompetensbevis. Bland specia-
listutbildade inom transportbranschen är arbetslösheten låg. 

Den upplevda bristen på chaufförer har ökat kraftigt under det senaste året. I vårens under-
sökning anger 43 procent av företagen brist och det var en ökning med 29 procentenheter 
jämfört med våren 2016. Bland bristyrken anger företagen ett större antal av lastbilsförare, 
buss- och taxiförare men även truckförare och hamnarbetare. 

10 Konjunkturbarometern april 2017. 
11 Transportstyrelsen, krav på yrkesförarkompetens från september 2016. 
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Arbetslösheten bland truckförare och lagerarbetare i länet uppgick till 700 personer under 
april 2017. Det är en hög notering och arbetslösheten har inte minskat särskilt mycket jäm-
fört med förra våren. Många som söker arbete inom branschen saknar de kvalifikationer 
som krävs för att få arbete. I Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm sker sats-
ningar inom lager och logistikområdet. Men det är ett långsiktigt arbete och man ska inte 
förvänta sig snabba resultat. Ibland går det även bakåt med lagerverksamheter som lämnar 
länet.  

 

Hotell, restaurang samt personliga tjänster 
Antalet sysselsatta inom hotell- och restaurang uppgår till 3 600 personer i länet och man 
har haft den starkaste sysselsättningsökningen av alla branscher sedan år 2010. 

Näringen har ett högt säsongsberoende och med sommaren framför oss redovisar företa-
gen mycket starka nettotal för marknadsutvecklingen. Den privata konsumtionen och det 
ekonomiska läget inom företag och näringsliv är viktiga faktorer för utvecklingen inom nä-
ringen. Här finns också förväntningar på en fortsatt positiv utveckling för besöksnäringen. 
Som i många andra delar av landet har länet ett stort och varierat utbud av restauranger, 
kurs- och konferensanläggningar. I branschen finns ett stort utbud av tjänster och en ökad 
efterfrågan kan ofta mötas med befintliga personalresurser och med extrainkallad perso-
nal. Det är vanligt med deltids- och timanställningar i branschen. Restaurangnäringen 
växer och omsättningen på personal skapar många ingångar i branschen.  

Den upplevda bristen på lämplig arbetskraft har rusat i höjden inom branschen. Nästan 50 
procent av företagen anger att man upplevt brist på arbetskraft i vårens undersökning och 
det var en ökning med 20 procentenheter sedan våren 2016. Branschen växer och det blir 
svårare att rekrytera den kvalificerade arbetskraften. Enligt arbetsförmedlingens bedöm-
ning är det en påtaglig brist på kvalificerade och erfarna kockar, hovmästare och servitörer.  

Utbudet av tjänster inom näringen som helhet 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 rekry-
teringsbehov.  

Bland flera yrken inom näringen finns en hög arbetslöshet som bland annat beror på att 
personer som saknar yrkesutbildning ofta söker arbeten inom dessa yrkesområden. Samma 
förhållande gäller även jobb inom exempelvis detaljhandel, lagerarbete och lokalvård. 
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Offentliga tjänster 
Inom offentliga tjänster återfinns 40 800 personer eller 38 procent av samtliga sysselsatta 
i länet. Det är en andel som inkluderar privata utförare inom utbildning och vård- och om-
sorg som finansieras av offentliga medel. Till detta kan läggas att det offentliga årligen upp-
handlar varor och tjänster av privata företag för mycket stora summor. En god ordning på 
offentlig ekonomi blir därmed mycket viktig för stabiliteten på arbetsmarknaden. 

Sedan år 2010 har antalet sysselsatta ökat med 4 200 personer inom offentliga tjänster. 77 
procent av de som jobbar i näringen är kvinnor. 

Antalet sysselsatta inom offentliga tjänster bedöms fortsätta att stiga under 2017 och 2018. 
Det är framförallt äldre- och barnomsorgen som behöver utöka sitt tjänsteutbud. Ökade 
behov finns också inom hälso- och sjukvård, socialtjänsten och för integration av nyan-
lända. Behoven av olika tjänster inom dessa områden är tydligt stigande men fortsatta ut-
ökningar begränsas bland annat av ekonomi och bristen på arbetskraft. 

Inom länet har Vingåker, Gnesta och Flen de högsta andelarna sysselsatta inom offentliga 
tjänster där cirka 40 procent av samtliga sysselsatta återfinns. I dessa kommuner finns spe-
cialiserade verksamheter inom utbildning, behandlingsverksamhet och omsorg som i prin-
cip har rikstäckande intag av personer med särskilda behov. 

 

 

 

I länet är det endast Oxelösund som har lägre andelar än riket. Inslagen av offentliga tjäns-
ter i kommunerna påverkas bland annat av förekomsten av statlig verksamhet, befolkning-
ens åldersstruktur samt graden av privatisering. 
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På längre sikt står samhället och kommunerna inför mycket stora demografiska föränd-
ringar. Barnafödandet stiger och det blir fler barn och ungdomar i skolåldrar. Det blir sam-
tidigt en markant ökning av antalet äldre i befolkningen. Det skapar ökade personalbehov 
inom viktiga samhällsfunktioner som utbildning, hälso- och sjukvård samt omsorg. Det är 
områden som redan i dagsläget omfattas av många bristyrken. 

Generationsväxlingen har varit omfattande under ett antal år och 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. Men en 
uthållig migration och framgångsrik integration av nyanlända kan förhindra en sådan ut-
veckling. Under de närmaste åren ökar utbudet av arbetskraft och ökningen beror till allra 
största delen på nyanlända. 

 

Matchningsläget på arbetsmarknaden 
En allt högre andel av de arbetslösa består av utrikes födda och bland inrikes födda väntas 
arbetslösheten nå låga nivåer under 2017-2018. Vid utgången av 2018 kan andelen utrikes 
födda komma att uppgå till 65 procent av samtliga arbetslösa i länet och det blir svårt att 
ytterligare öka sysselsättningen bland inrikes födda. För att undvika en tilltagande brist på 
arbetskraft och förbättra matchningsläget blir det särskilt viktigt att höja kompetensnivån 
bland många nyanlända och på olika sätt underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.  

Det gäller även nyanlända med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning där insatser som 
validering och snabbspår underlättar ett inträde på arbetsmarknaden. Det är insatser som 
efterhand breddats och nu berör ett stigande antal yrken. Snabbspår är snabbare vägar in 
på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrå-
gas på arbetsmarknaden. I nuläget finns 14 snabbspår inom ett 30-tal yrken i landet.  

I vårens intervjuundersökning anger 36 procent av företagen inom det privata näringslivet 
att man upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Det är en andel som ökat 
med 7 procentenheter under det senaste året. Det är det högst uppmätta bristtalet sedan år 
2007 i diagrammet på nästa sida. Det är en utveckling som indikerar försämrade förutsätt-
ningar för ett lyckat matchningsarbete och att det blir svårare att hitta den kompetens man 
söker.  

Det mesta pekar även mot att bristen blir fortsatt hög under kommande år. Det samman-
hänger med stigande sysselsättning och fortsatt stora behov av ersättningsrekrytering. 
Konjunkturläget har varit bra under de senaste åren och bland den kvalificerade arbets-
kraften har arbetslösheten minskat stadigt till låga nivåer. 
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Under åren 2010 och 2011, då konjunkturläget också var starkt, varierade bristtalen mellan 
23-29 procent i våra undersökningar. Under den perioden var arbetslösheten något högre 
i länet och efter finanskrisen fanns det en tillgång på kvalificerad arbetskraft att tillgå för 
företagen. Under den tiden hade inte heller effekterna av generationsväxlingen fått något 
stort genomslag på arbetsmarknaden.  

 

Höga bristtal inom offentliga verksamheter 

Inom offentliga verksamheter är bristtalen nästan alltid mycket höga i länet. I vårens 
undersökning anger 65 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att man upplevt brist i sam-
band med rekrytering.  

Den höga bristen är inte en engångsföreteelse utan snarare ett tillstånd som upprepats un-
der en längre tid. Det tyder på att det finns stora rekryteringsbehov inom offentliga verk-
samheter i länet, men att det också föreligger problem med att attrahera den kvalificerade 
arbetskraften. Det kan exempelvis finnas samband mellan länets svagare tradition för ef-
tergymnasiala studier och länets höga 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 utbild-
ningen av arbetskraft. Man har samtidigt svårt att konkurrera med omkringliggande uni-
versitet. 
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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. Även migrationen skapar behov av 
ökad arbetskraft inom många offentliga verksamheter. 

Ett grundläggande problem gällande många bristyrken, som kräver eftergymnasial utbild-
ning, är att det utbildas för få. Man kan samtidigt konstatera att antalet utbildningsplatser 
efterhand utökats på många utbildningar där det råder brist på arbetskraft.  

Under hösten 2016 sökte 210 300 personer till utbildningar vid universitet och högskolor i 
landet12. Av dessa blev 87 300 personer antagna. Det motsvarade en andel på 42 procent. 
Här några exempel; Läkarexamen; 6 600 sökte och 900 blev antagna. Förskollärarexa-
men; 7 200 sökte och 3 000 personer fick plats. Psykolog; 5 800 sökande och 570 antagna. 
5 400 personer sökte till specialistsjuksköterskeexamen och 2 600 antagna. 

 

 

 

Inom primär- och landstingskommunala verksamhetsområden finns många bristyrken 
inom vård, skola och omsorg. Det handlar sammantaget om en brist på cirka 500 tjänster 
bara på de kommunala arbetsplatser som Arbetsförmedlingen kontaktat.  

Ett tidigare överskott av undersköterskor har under senare år förändrats till en påtaglig 
brist. På några års sikt är behoven även stigande. Det gäller framförallt inom äldreomsor-
gen där det även är någon brist på vårdbiträden som anställs när det saknas undersköters-
kor. Många undersköterskor tvingas arbeta deltid eller är timanställda och det är negativt 
både för arbetskraftsförsörjningen, den egna ekonomin och för möjligheterna att planera 
sin arbetstid. För att på sikt öka intresset för yrket behöver anställningsvillkoren förbättras. 

12 Källa: UKÄ, Universitetskanslersämbetet.  
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5 70013 personer har anställning som undersköterska i länet och ytterligare 6 800 personer 
jobbar som vårdbiträden, personliga assistenter eller vårdare/boendestödjare.  

Det är inte ovanligt att lärare byter arbete vilket förklarar en del av den brist på lärare som 
finns. På många skolor förstärker man med lärarassistenter och elevassistenter för att över-
brygga bristen. Bristen på förskollärare gör att man allt oftare rekryterar barnskötare för 
att klara arbetssituationen. Kommunerna har också en stor brist på tolkar, socialsekrete-
rare och andra yrken inom socialt arbete. 

Inom landstinget är den upplevda bristen på arbetskraft mycket hög. Det beror på att fler-
talet tillfrågande arbetsställen har brist på samma yrkeskategorier. Det gäller företrädesvis 
läkare, sjuksköterskor, psykologer och medicinska sekreterare. Man anställer i princip alla 
som man kan få tag i och som är legitimerade. Men konkurrensen om den utbildade arbets-
kraften är stor både inom och mellan landstingen samt bemanningsbranschen. Man försö-
ker att expandera olika verksamheter men den omfattande bristen blir ofta ett hinder för 
detta. Landstinget deltar aktivt i att underlätta rekrytering och utbildning av läkare och 
sjuksköterskor med legitimation från andra länder. 

Även inom statliga verk och myndigheter finns stora rekryteringsbehov. Det gäller exem-
pelvis högskolelärare, jurister, poliser, projektledare, upphandlare, kriminalvårdare, per-
sonal- och HR-chefer, civilingenjörer inom bygg- och anläggning, verksamhetschefer och 
lantmätare. Fortifikationsverket som förvaltar Försvarsmaktens fastigheter och anlägg-
ningar får nya uppdrag i samband med försvarspolitiska beslut. Det gäller exempelvis åter-
införandet av den allmänna värnplikten och försvarets närvaro på Gotland. Energimyndig-
heten i Eskilstuna har fått nya uppdrag och räknar med en viss utökning av antalet an-
ställda. 

Inom stads- och samhällsbyggnad har kommunerna svårt att konkurrera om civilingenjö-
rer, tekniker och andra specialister som oftast får bättre betalt av privata företag. 

 

FÖRDJUPNINGSRUTA: 
Arbetskraftsbristens konsekvenser 
Två frågor i vår enkätundersökning behandlar hur arbetsställena påverkats av bristen på 
arbetskraft samt konsekvenserna av den samma. Frågorna är särskilt intressanta med 
tanke på att allt fler företag och arbetsställen upplever brist på efterfrågad kompetens och 
att den dessutom ökat till höga nivåer under de senaste åren.  

Privata näringslivet: 

Inom det privata näringslivet är det i första hand två svarsalternativ som ofta anges och 
som nummer ett är ”det tog längre tid än normalt att rekrytera”. Därefter kommer 
alternativet ”lyckades inte rekrytera”. Båda alternativen har haft en stigande trend 
under de senaste åren vilket man inte kan utläsa av de svarsalternativ som gäller ”sänkta 
krav på yrkeserfarenhet, utbildning eller social kompetens”. Bland de minst frekvent an-
givna svaren finns bland alternativen ”rekrytera utomlands”, ”erbjöd andra förmåner” och 
”erbjöd högre löner”.  

13 Källa: SCB, yrkesstatistik 2015. 
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Som konsekvenser av bristen på rätt kompetens är det klart dominerande alternativet ”be-
fintlig personal fick arbeta mer” som nästan 70 procent av företagen hade markerat. 
Det vill säga av de företag som angett brist på arbetskraft, inte av samtliga företag som 
deltog i undersökningen. Därefter kommer alternativen ”tackade nej till order” samt ”pro-
duktionen/servicen minskade”. Men bland de senare svarsalternativen kan man inte utläsa 
någon trend över tiden som samvarierar med att allt fler företag anger brist i våra under-
sökningar.  

Slutsatserna av det hela blir att bristen på arbetskraft ökat och att det både tar längre tid 
att rekrytera och att man inte lyckas rekrytera. Detta i sin tur medför att den befintliga 
personalen får arbeta mera och på så vis behöver man inte, i någon ökad utsträckning, tacka 
nej till order. I ett kortare perspektiv är det naturligtvis enklast att låta befintlig personal 
arbeta mera. Men i ett längre perspektiv kan det få icke önskade konsekvenser som kan 
medföra att allt fler företag tvingas tacka nej till order.  

Offentliga verksamheter: 

Inom offentliga verksamheter är bristtalen betydligt högre jämfört med dem i det privata 
näringslivet. Den högre upplevda bristen har dessutom påverkat offentliga verksamheter 
under en längre tid och därför finns det en del skillnader mellan de svarsalternativ man 
angett jämfört med svaren från det privata näringslivet.  

Inom offentliga verksamheter är det mest frekvent angivna svaret ”det tog längre tid än 
normalt att rekrytera”. Därefter kommer alternativen ”lyckades inte rekrytera”, 
”sänkte kraven på utbildning”, ”sänkte kraven på yrkeserfarenhet” samt 
”erbjöd högre löner”. Samtliga dessa alternativ har haft en stigande trend sedan år 
2013. Det tyder på att man försöker lösa brist på flera sätt men också att man oftare kon-
kurrera med varandra om samma yrkesgrupper vilket ökar risken för löneglidning. Sänkta 
krav på utbildning och erfarenhet kan man tolka som man trots allt försöker bemanna upp 
verksamheterna.  

Som konsekvenser av bristen på rätt kompetens inom offentliga verksamheter är det domi-
nerande alternativet ”befintlig personal fick arbeta mer” som mer än 50 procent av 
arbetsställena hade markerat. Därefter kommer alternativen ”kvalitén i servicen försämra-
des” samt ”hyrde in från bemanningsföretag”.  
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Befolkning och arbetskraft 
På nyårsafton 2016 uppgick länets befolkning till 288 100 personer (alla åldrar). Det mot-
svarade 2,9 procent av befolkningen i hela landet. Jämfört med år 1999 var det en ökning 
med 32 200 personer och ökningstakten motsvarade i stort sett den riksgenomsnittliga. 
Liksom i många andra delar av landet är det den utrikesfödda befolkningen som svarar för 
merparten av befolkningsökningen (77 procent). Med undantag för Vingåker har befolk-
ningen ökat i samtliga länets kommuner jämfört med befolkningstalet år 1999. Störst be-
folkningsökning hittar vi i Trosa, Strängnäs och Eskilstuna.  

Om vi studerar åldrarna 16-64 år kan vi konstatera att länets befolkningsutveckling inte 
hängt med i rikets ökningstakt samt att tre kommuner haft en minskande befolkning. 

Under de senaste 18 åren har barnafödandet varit en stigande trend även om man kan no-
tera tillfälliga minskningar för vissa år. Under inledningen av 2000-talet föddes 2 500 barn 
årligen och under de senaste tre åren omkring 3 200 barn per år. Enligt en tidigare presen-
terad befolkningsprognos väntas barnafödandet fortsätta att stiga i länet och det bör leda 
till utökningar inom barnomsorgen och längre fram även förskolan och grundskolan.  

Elevunderlaget för gymnasieskolan har varit sjunkande under många år men från och med 
år 2016 har kurvan vänt uppåt igen. 

Antalet personer som är 65 år eller äldre uppgår till 64 300 personer i länet. Det är en ök-
ning med 14 500 personer under de senaste 10 åren. Fram till år 2025 väntas antalet äldre 
öka med ytterligare cirka 10 000 personer vilket påverkar behoven av hälso- och sjukvård 
och vård-omsorg. 

Migrationen medför en 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, pens-
ionsavgångar och konjunkturläge. I konjunkturuppgångar ökar vanligtvis inflödet till ar-
betskraften. Det blir ett tillskott av personer från bland annat utbildningssystemet, perso-
ner som lämnar sin sjukskrivning samt personer som är latent arbetssökande.  

I november 2016 uppgick den registerbaserade och beräknade arbetskraften i Söderman-
land till 137 200 personer. Under 2017 bedöms arbetskraften öka med 2 300 personer och 
med ytterligare 1 700 personer under 2018. Det är beräkningar som skrivits upp kraftigt 
jämfört med tidigare prognoser och där den ökade migrationen under de senaste åren för-
ändrat bilden.  

Förbättrade möjligheter för arbetspendling 
Under 2017 infördes ett pendlarkort i länet som gör det möjligt att åka med såväl SJ som 
SL14 på ett och samma kort. Efterhand blir det även fler avgångar och nya tåg både mot 
Östergötland, Örebro, Uppsala och Stockholm. Det skapar nya möjligheter att än tydligare 
koppla samman Mälardalen och Södermanland med angränsande arbetsmarknader. Dess-
utom stärks länets attraktionskraft bland personer och familjer som tycker att Stockholm 
blivit överhettat. 

 

14 SL, Stockholms Lokaltrafik, T-bana samt buss. 
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Antalet förvärvsarbetande utpendlare från länet, över annan länsgräns, uppgick till 23 700 
personer under 2015. Antalet inpendlare uppgick samtidigt till 10 800 personer. Under de 
senaste 10 åren har både ut- och inpendlingen ökat med cirka 20 procent. Med ett enhetligt 
och smidigare pendlarkort väntas pendlingen öka tydligare under de närmaste åren. Det 
kommer att få en positiv påverkan på arbetslösheten samtidigt som skattekraften blir kvar 
i länet. Utpendlingen från länet sker till stor del från länets östra delar mot Stockholmsreg-
ionen. Vidare Eskilstuna-Västerås samt från västra Sörmland mot Östergötland. 

 

Högt arbetskraftsdeltagande men låg sysselsättningsgrad 
År 2015 uppgick arbetskraftsdeltagandet15 i Södermanland till 79,4 procent av befolk-
ningen 16-64 år. Länets arbetskraftsdeltagande kan jämföras med 78,7 procent i hela lan-
det. Jämfört med år 2014 har arbetskraftsdeltagandet stigit i både länet och riket. 

De utrikesfödda hade samma år ett arbetskraftsdeltagande på 70,5 procent. Det markant 
lägre arbetskraftsdeltagandet bland utrikesfödda, jämfört med hela befolkningen, visar att 
här finns en betydande resurs av arbetskraft att tillgå. Det gäller inte minst utrikesfödda 
kvinnor där arbetskraftsdeltagandet uppgick till 66,0 procent som kan jämföras med 80,7 
procent bland länets kvinnor som var födda i landet.  

I åldrarna 20-24 år uppgick länets arbetskraftsdeltagande till 73,5 procent och det var  
6,0 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Länets höga andel sammanhänger med ett 
lågt studiedeltagande.  År 2015 befann sig 12,7 procent av länets ungdomar i åldrarna 20-
24 år i studier och det kan jämföras med riksgenomsnittet på 19,8 procent. Om fler ungdo-
mar i länet studerade skulle betydligt färre 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. I slutet av april 2017 var 14,5 procent16 av ungdomarna i åldern 20-
24 år arbetslösa i länet och det var 3,8 procentenheter över riksgenomsnittet.  

I tabellen på nästa sida 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. Med undantag 
för ungdomar, är länets sysselsättningsgrad17 bland befolkningen genomgående lägre i lä-
net jämfört med riket. Särskilt hög är differensen bland utrikesfödda och bland utrikes-
födda kvinnor. Det ger en tydlig indikation om att länet har svårigheter att upprätthålla en 
hög sysselsättning bland befolkningen. Man ska samtidigt beakta att sysselsättningsgraden 
påverkats av nyanlända som ofta behöver en längre tid för att bli matchningsbara mot job-
ben. 

 

 

 

 

15 Andelen förvärvsarbetande (nattbefolkningen) och arbetslösa i procent av befolkningen 16-64 år. 
Källa: SCB 2015. 
16 Arbetslösa i procent av den registerbaserade arbetskraften 20-24 år. 
17 Andelen förvärvsarbetande (nattbefolkningen) i procent av befolkningen 16-64 år. Källa SCB 2015. 
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Tabell: Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för olika grupper i be-
folkningen. Förvärvsarbetande nattbefolkning18. Södermanlands län samt riket.        

 

 

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 högs-
kolan. Konkurrensen om utbildningsplatserna är hög på många utbildningar. Under hösten 
2016 var det fler sökande som inte blev antagna till högskolorna i landet jämfört med det 
antal som fick en studieplats. För att öka sina möjligheter krävs en målmedveten satsning 
redan från starten i gymnasieskolan.  

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. 

 

 

 

 

18 Förvärvsarbetande som bor i länet oavsett var arbetsplatsen är belägen. Källa: SCB 2015. 

D-län Riket Differens
Arbetskraftsdeltagande 79,4 78,7 0,7

Män 81,3 79,8 1,5
Kvinnor 77,5 77,5 0,0

-därav utrikesfödda 70,5 69,5 1,0
Män 75,0 72,3 2,7

Kvinnor 66,0 66,6 -0,6

Ungdomar 20-24 år 73,5 67,5 6,0

Sysselsättningsgrad 72,3 73,9 -1,6
Män 73,5 74,6 -1,1

Kvinnor 71,1 73,1 -2,0

-därav utrikesfödda 51,0 57,1 -6,1
Män 54,0 59,3 -5,3

Kvinnor 48,1 54,9 -6,8

Ungdomar 20-24 år 62,4 60,8 1,6
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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. Sedan år 2011 har arbetslösheten inte förändrats särskilt mycket 
i länet och det beror på att utbudet av arbetskraft ökat under samma period. 

Länets högre arbetslöshet är delvis strukturellt betingad men påverkas även av olika kon-
junkturskiften. 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, men sämre 
under 2016, jämfört med riket. 

Enligt denna prognos blir arbetslösheten oförändrad under 2017 och den minskar svagt 
under 2018. Vid utgången av samma år väntas 14 40019 personer, eller 10,2 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. 

19 Genomsnitt för kvartal fyra 2018. 
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Vidare finns många exempel på stora industriföretag som helt eller delvis lämnat länet. Det 
har varit händelser som av och till drabbat länet.  

Framväxten av nya jobb inom service- och tjänstenäringar tycks ha bättre betingelser i lan-
dets större städer och universitetsstäder där tillgången på eftergymnasialt utbildade är 
större och där näringslivet är mer varierat. 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 kom-
mun i länet.  

Av diagrammet framgår att andelen arbetslösa av arbetskraften i Södermanland, genom-
gående är högre än i riket som helhet. Differensen är särskilt stor bland utrikesfödda, per-
soner med högst förgymnasial utbildning samt ungdomar.  

 

 

 
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 utrikesfödda är skillnaden mot riksandelen 10,5 procenten-
heter. Den höga arbetslösheten bland de senare beror bland annat på att länet tagit emot 
många nyanlända under senare år som även medfört anhöriginvandring. Utbudet av arbe-
ten i länet är också begränsat inom områden som handel, transporter, service, hotell och 
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restaurang. Det vill säga yrkesområden som oftare erbjuder ingångsjobb jämfört med 
många andra områden.  

Arbetsförmedlingens samordnande ansvar för etableringsinsatser medför ofta en tidig in-
skrivning på Arbetsförmedlingen av nyanlända. Vanligtvis sker detta när man fått uppe-
hållstillstånd och ett eget boende i någon kommun. På mindre orter där det finns anlägg-
ningsboende, och en tillgång på lediga lägenheter, kan därför arbetslösheten bli mycket hög 
bland utrikesfödda. För länets del gäller det exempelvis Vingåker och Flen (bilaga 3). Det 
finns också ett samband mellan den totala arbetslösheten och den bland utrikesfödda. Om 
arbetsmarknaden är stark och den totala arbetslösheten förhållandevis låg så gynnar det 
alla grupper.  

Andelen arbetslösa i Södermanland uppgick till 10,9 procent som ett genomsnitt för peri-
oden oktober 2016 - mars 2017. Det är stora skillnader på arbetslöshetens nivå inom länet. 
I de östligaste kommunerna är arbetslösheten oftast lägre än riksgenomsnittet och den är 
oftast högre i den centrala och västra länsdelen. Trosa, Gnesta och Strängnäs kommuner 
med närheten till Stockholm hade lägst arbetslöshet. I Gnesta och Trosa uppgår utpend-
lingen till över 50 procent av de sysselsatta och i Strängnäs till 45 procent. Lägst utpendling 
hade Eskilstuna med 17 procent av antalet sysselsatta.  

Konjunkturläget gynnar länets ungdomar 
I åldrarna 25-64 år har arbetslösheten ökat under det senaste året men det gäller inte bland 
ungdomar. Något färre än 2 100 ungdomar i åldrarna 18-24 år var arbetslösa i slutet av 
april 2017. Det var 600 färre jämfört med april 2015. Det motsvarade en relativ arbetslöshet 
på 13,8 procent som kan jämföras med 10,2 procent i hela landet. Bland länets unga kvin-
nor var arbetslösheten 11,2 procent mot 16,1 procent bland unga män. Det ska påpekas att 
den relativa arbetslösheten mäts mot den registerbaserade arbetskraften 18-24 år. Det vill 
säga det antalet ungdomar som antingen är sysselsatta plus det antal som är arbetslösa. 

Länet har en högre ungdomsarbetslöshet än riksgenomsnittet men under de senaste två 
åren har differensen till rikssnittet krympt. Situationen kan dock förändras snabbt bero-
ende på inflyttningen av nyanlända ute i kommunerna. 

Ungdomarna gynnas av det goda konjunkturläget och det inger förhoppningar om en fort-
satt sjunkande arbetslöshet under kommande år. Man har även draghjälp av generations-
växlingen som påverkar arbetsmarknaden under många år framåt. Ungdomar som har kla-
rat av sina gymnasiestudier har en utbildningsnivå som är gångbar inom många yrken på 
arbetsmarknaden. 

870 unga eller 43 procent av de arbetslösa unga har förgymnasial utbildning som sin högsta 
utbildningsnivå. Deras andel av den totala ungdomsarbetslösheten ökar snabbt eftersom 
de med högre utbildning får arbete. Det är också betydligt fler unga män än kvinnor som 
saknar gymnasial utbildningsnivå. Folkhögskolesatsningen, Yrkesintroduktion och Utbild-
ningskontrakt är insatser för att öka de ungas möjligheter att gå vidare med sina studier 
eller få arbete.  

Den högre arbetslösheten bland unga beror till stor del på att många saknar erfarenhet och 
en tydlig yrkesinriktning. Det gör att många ungdomar söker jobb inom samma yrkesom-
råden. Det gäller exempelvis handel, lager, restaurang och städjobb. Många jobbar på till-
fälliga anställningar och man går ofta in och ut på olika arbeten. Efter en tid har man fått 
erfarenhet och referenser och jobbmöjligheterna ökar. Många ungdomar får sina första 
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jobb inom handel och i kommuner där handel har en hög sysselsättning är ofta ungdoms-
arbetslösheten låg. I exempelvis Strömstad kommun uppgick ungdomsarbetslösheten till 
6,8 procent. 

Var fjärde arbetslös har varit inskriven i två år eller längre 
Av totalt 14 200 arbetslösa under april 2017 hade 5 000 personer eller 35 procent varit in-
skrivna på Arbetsförmedlingen i högst 6 månader. Det är bland de korttidsinskrivna som 
arbetslösheten får de största svängningarna i takt med skiftande konjunkturlägen på ar-
betsmarknaden. 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 i den gruppen som arbetslösheten fortsatt att minska under 
de senaste åren.  

3 800 personer eller 26 procent av de arbetslösa har varit inskrivna som arbetslösa under 
två år eller längre. Nästan hela ökningen av arbetslösheten under det senaste året återfinns 
bland personer med långa inskrivningstider. Under våren 2017 har många nyanlända skri-
vit in sig på Arbetsförmedlingen i länet och det har gjort att arbetslösheten ökat något även 
i gruppen med de kortaste inskrivningstiderna. 

 

 

Många av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen och har svårt att få arbete får ef-
terhand allt längre inskrivningstider. Man ingår inledningsvis i den blå kurvan. Därefter 
den röda streckade linjen och slutligen den punktade kurvan. Långa tider i arbetslöshet är 
ett tecken på att man har svårt att få arbete och att man behöver ett ökat stöd för att få 
arbete. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag i att stödja personer med långa inskriv-
ningstider. 

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 
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och säsongsvariationer. För länets del är andelen med inskrivningstider som är två år eller 
längre hög och uppgick till 3 800 personer eller 26 procent av samtliga arbetslösa. I riket 
som helhet var andelen 21 procent. I län med starka säsongsarbetsmarknader varierade 
andelen med de längsta inskrivningstiderna mellan 15-18 procent. Deras lägre andelar kan 
sannolikt förklaras av de jobbmöjligheter som säsongsarbetena erbjuder. Det gäller exem-
pelvis länen Jämtland, Dalarna och Gotland.  

Man får i stort sett samma resultat i alla jämförelser mellan länet och riket när det gäller 
grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Och det avspeglar både länets struk-
turomvandling och avsaknaden av framväxten av olika arbeten utan krav på särskild yrkes-
utbildning. 

 

Antalet personer med utsatt ställning har ökat 
Inslagen av grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden20 bland de totalt inskrivna 
arbetslösa ökade kraftigt under lågkonjunkturen 2008-2009. Den har därefter fått ytterli-
gare tillskott genom sjukförsäkringsreformen och en ökad mottagning av utomeuropeiskt 
födda. Ökningen har varit mycket kraftig under de senaste två åren. 

Under våren 2008 uppgick andelen med utsatt ställning till 61 procent av samtliga arbets-
lösa. Fram till och med våren 2017 stiger gruppernas andel till 80 procent i länet. Det be-
tyder en kraftig förändring av arbetslöshetens sammansättning. I kombination med upp-
draget att prioritera arbetet mot de som står längst från arbetsmarknaden så har arbetsför-
medlingens arbete fått ändra fokus. Denna förändring är också en förutsättning för att 
många av personerna med utsatt ställning ska komma i arbete och lämna ett försörjnings-
stöd. I riket som helhet uppgick andelen med utsatt ställning till 75 procent. 

Till skillnad mot gruppen övriga inskrivna arbetslösa så minskade arbetslösheten mycket 
lite bland grupper med utsatt ställning under konjunkturförstärkningen 2010-2011. Sedan 
vintern 2011 har kurvan för dessa grupper fortsatt att stiga även om man kan notera en 
svag minskning under våren-sommaren 2014. Bland gruppen övriga inskrivna arbetslösa 
har arbetslösheten fortsatt falla sedan år 2013 och skillnaden jämfört med arbetslösheten 
före finanskrisen är inte längre särskilt stor.  

11 400 personer räknades i april 2017 till grupper med utsatt ställning i länet. I gruppen 
övriga inskrivna arbetslösa uppgick antalet till 2 900 personer. Trots ett bra konjunktur-
läge under prognosperioden väntas ändå antalet personer med utsatt ställning på arbets-
marknaden att stiga och förbli stort. 

20 I grupperna med utsatt ställning ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeurope-
iskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre 55-64 
år. 
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Ökad arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda 
I såväl Södermanland som riket i helhet har migrationen varit stor under de senaste åren 
och det största tillskottet till arbetskraften har kommit genom nyanlända från länder utan-
för Europa. Arbetsförmedlingens huvudansvar för etableringsreformen medför oftast en 
tidig kartläggning och när de nyanlända har uppehållstillstånd och eget boende kan man 
bli inskriven på Arbetsförmedlingen. Man kan därmed se att det finns ett tydligt samband 
mellan antalet nyanlända och arbetslöshetens utveckling bland utomeuropeiskt födda. Un-
der de senaste två åren har antalet arbetslösa bland utomeuropeiskt födda stigit från 6 200 
personer till 7 800 personer i länet. 

47 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 visar samtidigt 
på mycket stora behov av grundläggande utbildningsinsatser för att senare kunna gå vidare 
med yrkesutbildning. Det är den korta utbildningen som är det stora problemet och som 
även är ett problem för inrikes födda med kort utbildning.  

2 600 personer i länet var inskrivna i etableringen under våren 2017. Det är ett betydligt 
mindre antal jämfört med den totala arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda. Det beror 
bland annat på att inskrivningstiden i etableringen är max två år och att inte alla har behov 
av de insatser som kan erbjudas inom etableringen. Under de senaste åren har utbildnings-
nivån bland de som deltar i etableringen förändrats. Andelen med högst förgymnasial ut-
bildningsnivå har fallit från närmare 70 procent ner mot 50 procent. Man ser motsvarande 
ökning bland personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildningsnivå. Den föränd-
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ring som sker inom etableringen får dock ett litet genomslag inom hela gruppen utomeuro-
peiskt födda. Problemen för personer med låg utbildningsnivå blir därför fortsatt mycket 
stora. 

5 900 personer av samtliga arbetslösa i länet har högst förgymnasial utbildningsnivå. Det 
motsvarar 42 procent av samtliga arbetslösa i länet. I riket som helhet var motsvarande 
andel 35 procent. Arbetslösa som saknar gymnasieutbildning har betydligt svårare än per-
soner 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 ut-
bildningsnivå. 

Under de senaste åren har arbetslösheten sjunkit svagt bland personer med funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det beror till stor del på ett minskat inflöde 
av arbetslösa inom dessa grupper. I åldersgruppen 55-64 år har arbetslösheten ökat svagt 
under de senaste två åren. 
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Utmaningar på länets arbetsmarknad 
De största utmaningarna på länets arbetsmarknad är inte unika för länet utan gäller för 
hela riket. Det handlar bland annat om: 

• Nyanländas etablering på arbetsmarknaden  

• En effektivare matchning 

• Insatser mot långtidsarbetslösheten.  

 

Etablering av nyanlända 
Etableringen och integrationen av nyanlända är en av samhällets nyckelfrågor. En lyckad 
integration bidrar till tillväxt i ekonomin och är dessutom en förutsättning för att arbets-
marknaden i Sverige ska kunna växa.  

Bostadsfrågan är central när det gäller integrationen. Den nya bosättningsslagen har bland 
annat som syfte att avlasta orter som tidigare haft ett oproportionellt stort flyktingmotta-
gande. Kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mot-
tagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända än kom-
muner med sämre förutsättningar.  

Utan migration skulle Södermanland ha en krympande arbetskraft med på sikt en ökad 
försörjningsbörda som följd. Tillskotten till arbetskraften från nyanlända är mycket väl-
kommet. Att på bästa sätt tillvarata nyanländas kompetens på arbetsmarknaden är fördel-
aktigt för samhället. En förhållandevis stor del av de nyanlända har en akademisk examen 
och de borde ha goda förutsättningar att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden relativt 
fort. Snabbspårmodellen bygger på den tanken och syftar till att underlätta för de nyan-
lända som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke. Det handlar om att i en sam-
manhållen process erbjuda praktik, språkträning och utbildning. Snabbspåren är för övrigt 
inte begränsade endast till akademikeryrken. 

Effektivare matchning 
I takt med att kraven har höjts på arbetsmarknaden har också arbetsgivarnas upplevda 
brist på kompetens ökat. Södermanland har länge legat över riksgenomsnittet i våra under-
sökningar och gör det fortfarande. Det handlar om allt från sjukvårdspersonal, socialsek-
reterare och pedagoger till byggarbetskraft, industriarbetare och yrkesförare. Anledning-
arna till att bristen är så stor i Södermanland är flera. Det handlar om förändrad bransch-
struktur, nya tekniker, ökade kompetenskrav och befolkningens utbildningsbenägenhet. 
Tidigare fanns det relativt gott om jobb i länet som inte krävde någon specifik utbildning. 
Idag kräver en betydligt högre andel av jobben en eftergymnasial utbildning och den ande-
len ökar.  

Kompetensförsörjningen handlar inte bara om eftergymnasiala utbildningar. Dimension-
eringen av gymnasieutbildningarna behöver bli bättre. Många bristyrkesutbildningar har 
ett lågt söktryck. Ungdomar upplever uppenbarligen inte vissa av dessa yrken som tillräck-
ligt attraktiva. När det gäller gymnasieutbildningar så finns det flera exempel på yrkespro-
gram som bara söks av ett mindre antal elever trots att jobbmöjligheterna är mycket goda 
vid fullgjord examen.  



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Södermanlands län 
 

 

43  

Det är viktigt att ungdomar kan få god information om olika yrken och utbildningar innan 
de gör sina gymnasieval.  Här har studie- och yrkesvägledare en viktig funktion men även 
elevernas lärare. För att stärka och säkra näringslivets kompetensförsörjning är samverkan 
mellan näringsliv och skola en viktig fråga. En sådan samverkan kan också bidra till ökad 
kvalitet i skolan. Skolan kan därigenom se företagens behov och få ökad insikt om vilka 
kunskaper som behövs. 

I dag förstärks arbetskraften främst av personer som flyttar hit från andra länder. Många 
är vuxna. De behöver ges större chanser att utbilda sig till de yrken där jobbchanserna är 
goda. Olika former av vuxenutbildningar behöver byggas ut för att underlätta omskolning 
senare i livet. Vuxenutbildningen är en allt viktigare funktion i samhället som sannolikt 
kommer bli än mer viktig. Kompetensutveckling är också en förutsättning för en effektiv 
matchning. Det finns många mötesplatser och tekniker/verktyg för matchning men det 
måste också finnas kompetenser att matcha. 

 

Insatser mot långtidsarbetslösheten 
Ökningen av antalet personer som varit arbetslösa i två år eller mer visar en oroväckande 
utveckling. Detta trots en god arbetsmarknad de senaste åren. En del av problemet består 
i att antalet långtidsarbetslösa som saknar gymnasieutbildning ökar. De som saknar gym-
nasieutbildning har en mycket svag position på arbetsmarknaden. Här finns en fara för att 
långtidsarbetslösheten stiger ytterligare beroende på en alltmer ogynnsam sammansätt-
ning av arbetslösheten. Arbetslösa med en starkare ställning på arbetsmarknaden finner 
snabbt arbete medan personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden drabbas av längre 
tider utan arbete. Utan särskilda insatser löper personer med utsatt ställning en väsentligt 
större risk att fastna i långvarig arbetslöshet. 

Generellt gäller att ju längre tid som arbetslös desto svårare är det att ta sig in på arbets-
marknaden igen. Även för personer med en relativt god utbildningsbakgrund finns det 
stora risker med att hamna i längre tider av arbetslöshet. Återgången till arbete kan försvå-
ras av att den tidigare utbildningen och erfarenheten, ju längre tiden går, blir mer och mer 
betraktad som förfallen. Detta gäller i synnerhet inom mer kunskapsintensiva yrken. 

För att motverka långtidsarbetslöshet är olika former av kompetensutveckling viktiga in-
slag. Dels att tillse att så många som möjligt når upp till gymnasienivå och dels ge möjlighet 
till omskolning senare i livet. Sammantaget ställer det stora krav på en effektiv arbetsmark-
nadspolitik men också tydliga krav på andra politikområden såsom utbildnings- och nä-
ringspolitik. Arbetsförmedlingen behöver även i högre grad samverka med andra aktörer 
såsom exempelvis kommunerna. För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten måste alla 
tillgängliga verktyg nyttjas, både utbildning och Arbetsförmedlingens programinsatser.  
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Rapporten belyser länets situation och utveckling utifrån perspektivet arbetsmarknad och 
arbetskraftsförsörjning. Rapporten är i huvudsak problemorienterad i syfte att uppmärk-
samma olika aktörer på gemensamma problem som måste mötas för att arbetskraftsför-
sörjningen och matchningen mot de lediga jobben ska fungera så bra som möjligt. Det är 
viktiga förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning under kommande år.  

Nedanstående punkter ska ses som ett sammandrag av vårens arbetsmarknadsanalys för 
Södermanlands län. 

• Under de senaste 17 åren har den totala folkmängden i länet ökat med 32 000 per-
soner. Tidigare genomförda befolkningsprognoser pekade mot en fortsatt stark be-
folkningsökning i länet. De senaste årens kraftiga migration medför sannolikt att 
befolkningsökningen blir ännu större än vad tidigare prognoser sagt. 

• I förhållande till de behov som finns så behöver produktionen av bostäder hålla en 
hög nivå under många år framöver. En väl fungerande bostadsmarknad är viktig 
för utveckling och tillväxt. 

• På några års sikt kommer byggandet av Ostlänken att skapa möjligheter till arbete 
för många av länets invånare. Men det gäller att på bästa sätt ta vara på de möjlig-
heter som efterhand uppkommer. 

• Det blir stora befolkningsförändringar bland barn, ungdomar och äldre under 
kommande år. Det skapar behov av många nya jobb framöver. 

• Ökningen av antalet utrikesfödda bland länets befolkning blir avgörande för ar-
betskraftens och sysselsättningens utveckling framöver. Utan tillskottet av utrikes-
födda skulle arbetskraften och skatteunderlaget minska i länet. 

• Under åren 2010-2015 steg sysselsättningen med 5 500 personer i länet. Bland ut-
rikes födda ökade sysselsättningen med 4 600 personer och bland inrikes födda 
var ökningen knappt 900 personer.  

• Effekterna av generationsväxlingen påverkar länet i ytterligare många år framöver. 
Tillskottet av nyanlända skapar möjligheter att neutralisera en annars tilltagande 
brist på arbetskraft. 

• Validering, utbildning, praktik och andra kompetenshöjande insatser är viktiga för 
allt större grupper av arbetslösa som har svårt att få arbete. Det gäller särskilt för 
de nyanlända som kommer från länder utanför Europa. Länet har en hög andel av 
arbetslösa som har svårigheter att få arbete. 

• Alla frågor som berör utbildning är viktiga för länet. 5 900 personer eller 42 pro-
cent av de arbetslösa har grundskola som sin högsta utbildningsnivå. Det är ofta 
en otillräcklig grund för att matchas mot de lediga jobben. 

• Avhoppen från gymnasieskolan behöver minska. Ungdomar som lämnar gymna-
siet med ofullständiga betyg har svårare att få jobb och kan inte komma vidare med 
eftergymnasiala studier. Fler behöver gå vidare till olika former av eftergymnasial 
utbildning. 

• Mälardalens högskola i Eskilstuna är viktig för den regionala arbetskraftsförsörj-
ningen inom många yrken. I hög grad rekryterar man sina studenter inom länet 
och med det ökar möjligheterna att man stannar i länet efter utbildningen. 
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• Industriföretagen behöver kraftsamla för att öka intresset för de industritekniska 
utbildningarna på länets gymnasieskolor. Olika yrken inom industrin utvecklas 
ständigt och kraven på utbildning och kompetens ökar. Inom samma område be-
höver arbetsmarknadsutbildningarna få en ökad lokal tillgänglighet. Inom nä-
ringen minskar jobben av enklare karaktär. 

• Bristen på arbetskraft är oroväckande hög bland flertalet offentliga verksamheter i 
länet. Om det redan nu är problematiskt, 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. 

• Länet har en låg sysselsättningsgrad bland befolkningen. Det ger ett fokus på frå-
gor 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 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 
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.  

[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
[4] Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att 
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 513 ar-
betsställen inom det privata näringslivet i Södermanlands län och svarsfrekvensen blev 
87,1 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 78 offentliga arbetsgivare i urvalet i Södermanlands län och 
svarsfrekvensen uppgick till 87,2 procent. 
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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, Söderman-
lands län. 
 

 

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)

Högst för-
gymnasial

Gym-
nasial

Efter-
gymnasial

Trosa 4,1 4,0 4,2 6,6 3,5 2,9 12,2 8,2 3,2 4,0

Gnesta 5,5 5,6 5,5 6,9 4,4 3,5 19,1 12,3 4,3 4,8

Strängnäs 6,6 6,4 6,7 10,4 5,9 4,4 19,4 16,1 5,4 4,7

Nyköping 8,7 8,0 9,3 14,1 6,1 5,0 29,0 26,2 6,6 5,6

Vingåker 10,9 10,3 11,4 18,6 6,1 5,3 53,4 27,2 6,4 8,7

Katrineholm 11,4 11,1 11,7 15,8 8,5 6,3 34,9 32,6 7,7 6,5

Oxelösund 13,4 12,6 14,1 23,7 8,5 6,7 37,0 34,3 8,7 11,8

Eskilstuna 13,6 12,8 14,4 17,7 10,4 6,2 35,2 38,9 9,9 8,3

Flen 15,7 13,8 17,3 21,8 9,2 6,3 46,2 38,6 8,6 13,5

Länet 10,9 10,2 11,5 15,6 7,9 5,5 32,9 30,6 7,7 7,1

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

Diff mot riket 3,2 3,1 3,2 4,3 1,6 1,2 10,5 8,0 1,4 2,0
Diff mot samma 
period ett år tidigare -0,1 0,0 -0,2 -2,4 0,3 -0,7 0,8 1,7 -0,8 0,2

Utbildning
Inrikes 
födda

Utrikes 
föddaKommun Totalt 16-

64 år Kvin-nor Män Unga 18-
24 år

Äldre    
55-64 år
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Södermanlands 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 arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2017.
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