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Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
Våren 2018, Stockholms län

• I urvalet ingick 1 683 privata och 239 offentliga arbetsställen

• Svarsfrekvensen bland de privata arbetsgivarna blev 69,0 procent 

och 82,0 procent bland de offentliga

• Det är arbetsförmedlarna som genomför intervjuerna

• Arbetsgivarna har bland annat svarat på frågor om

o Förväntad efterfrågeutveckling

o Utveckling av antalet anställda

o Kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal

o Behov av arbetskraft m.m.



Arbetsmarknadsutsikterna 2018-2019
Våren 2018, Stockholms län

• Fortsatt men avtagande högkonjunktur i Stockholms län
o Fortsatt hög global tillväxten

o Hög aktivitet i svensk ekonomi som fortsätter att mogna

• Sysselsättningen ökar med 43 000 år 2018 och 2019
o Avtagande ökningstakt

o Sysselsättningen ökar i så gott som samtliga näringsgrenar

• Arbetslösheten minskar 2018 och 2019
o Lägre inflöde av nya arbetslösa

o Svag minskning i relativ arbetslöshet 2018 och 2019

• Fortsatt stor brist på arbetskraft
o Brist i både privata och offentliga verksamheter

o Kompetensbristen leder till dämpad tillväxt i länet



Efterfrågeförväntningarna fortsatt över det normala
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet, Stockholms län våren 2007 – våren 2018



Höga anställningsplaner bland länets arbetsgivare

Starkast anställningsplaner

• Information och 

kommunikation

• Finansiell verksamhet, 

företagstjänster

• Hotell och restaurang



Kvartal 4 2018 Kvartal 4 2019

Sysselsatta + 23 000 + 20 000

Inskrivna arbetslösa - 1 000 - 800

Nyckeltal
Tal anger förändringar i antalet personer mellan 4:e kvartalet och samma kvartal föregående år 



Bristen på arbetskraft är fortsatt hög



Stark arbetsmarknad pressar ner arbetslösheten
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registrerad arbetskraft, Stockholms län, jan 1995 – april 2018

Prognos kvartal 4 2018:         

- 1 000 inskrivna arbetslösa 

(5,9 procent)

Prognos kvartal 4 2019:         

- 800 inskrivna arbetslösa 

(5,7 procent)



Fortsatt stora skillnader mellan 

inskrivna arbetslösa

• Personer med högst förgymnasial 

utbildning

• Personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga

• Personer födda utanför Europa

• Personer mellan 55 – 64 år



Utbildningsnivån är den tydligaste skillnaden 

mellan grupper med hög respektive låg 

arbetslöshetsnivå



Utmaningar på länets arbetsmarknad

• Matchning till arbete och utbildning

• Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

• Motverka långa tider i arbetslöshet

• Framtida kompetensförsörjning



Arbetsmarknadsutsikterna

för Stockholms län våren

2018

Prognosmaterial finns på webben för

samtliga län och riket den 13 juni:

www.arbetsformedlingen.se/prognoser


