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Stockholm har den största arbetskraftsbristen av samtliga regioner  
i Sverige. Närmare 40 procent av alla vakanser finns i Stockholm. 
Värst är kompetensbristen inom IT och andra kunskapsintensiva 
näringar, vilka utgör särskilt viktiga inslag i Stockholms näringsliv. 

I dag vittnar många företag i Stockholm om att de är tvungna att tacka nej till 
affärer på grund av brist på arbetskraft. Kompetensbristen är rekordhög och före-
tagen i huvudstadsregionen skriker efter arbetskraft. Dessutom pekar mycket på 
att matchningen på arbetsmarknaden försämrats, vilket resulterat i en onödigt hög 
arbetslöshet. Vi har gått från kompetensbrist till kompetenskris.

Få analyser har skärskådat Stockholms särskilda utmaningar vad gäller kompetens- 
brist. Det saknas en förståelse för huvudstadsregionens förutsättningar och behov. 
I denna rapport tittar vi närmare på just Stockholms arbetsmarknadsläge för att 
på så vis kunna identifiera och föreslå åtgärder som svar på de problem som hotar 
företagens tillväxt.

För att Stockholm ska kunna växa måste kompetenskrisen lösas. Detta är en för-
utsättning för att förverkliga vår vision om Europas bästa huvudstad. Det kommer 
inte att vara enkelt men är helt nödvändigt för att vi ska kunna stå oss i den globala 
konkurrensen.

Kompetenskrisen måste lösas 
för företagens och jobbens skull

ANDREAS HATZIGEORGIOU
vd, Stockholms Handelskammare
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KOMPETENSKRIS OCH 
MISS-MATCHNING
Å ena sidan är Stockholms jobbmarknad stekhet. 
Såväl andelen sysselsatta av befolkningen som den 
årsbaserade tillväxttakten är nu mycket högre och 
starkare än den historiska trenden de senaste tolv 
åren. Under det gångna året har sysselsättningen i 
Stockholm ökat med hela 30 000 personer. Vidare 
minskar arbetslösheten i rask takt och ligger även den 
markant under den historiska trenden. I reella tal 
uppgår antalet arbetslösa i Stockholm till cirka  
70 000 personer, vilket är en nedgång med cirka  
10 000 jämfört med ett år sedan.

Å andra sidan har bristen på kvalificerad arbets-
kraft blivit en verklig black om foten för näringslivet. 
Sedan ett antal år tillbaka är i stort sett alla bedömare 
eniga om att Stockholm har en påtaglig arbetskrafts-
brist. Läget har sedan dess försämrats ytterligare och 
är nu extraordinärt. 

Den akuta kompetensbristen är nu ett av de enskilt 
största hoten mot företagens fortsatta produktion och 
tillväxt. Kompetensbristen är särskilt en hämsko för 
Stockholm i och med att 40 procent av alla vakanser 
finns i Stockholm. Arbetskraftsbristen är också värst 
inom IT och andra kunskapsintensiva näringar, vilka 
utgör särskilt viktiga inslag i Stockholms näringslivs-
struktur. Stockholm är det län i Sverige som tar in 
mest kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU:s 
inre marknad.

Om alla vakanser i Stockholm skulle kunna till- 
sättas så skulle det bidra till en ökad bruttoregional-
produkt på ungefär 18 miljarder kronor. Det är ett 

fiktivt men ändå illustrativt belopp på vad den  
nuvarande kompetensbristen kostar Stockholm.

Vidare har matchningen på arbetsmarknaden 
försämrats avseende utbudet och efterfrågan av 
arbetskraft, vilket kan ha bidragit till att vi i dag har 
en onödigt hög arbetslöshet. Om matchningen mellan 
arbetslöshet och vakanser hade fungerat som under 
perioden mellan åren 1996 och 2014 så hade arbets-
lösheten i dag varit cirka två procentenheter lägre 
än befintliga nivåer. I reella tal motsvarar en lägre 
arbetslöshet med två procent ungefär 30 000 färre 
personer i arbetslöshet i Stockholm. Problematiskt är 
också att vi i dag har ett mycket stort antal långtids- 
arbetslösa i Stockholm, ungefär 27 000 personer. Det 
är cirka tre gånger fler än innan krisen år 2009.

Den rådande situationen är kostsam, dels genom 
utebliven produktion i näringslivet, dels genom det 
stora antalet människor som i dag är arbetslösa men 
som – teoretiskt – skulle kunna vara behjälpliga i 
arbetskraften med rätt förutsättningar. Problemen 
förpliktigar att krafttag nu tas för att bättra situa- 
tionen avseende arbetskraftsbristen, matchningen  
och utanförskapet.  

I den här rapporten tittar vi närmare på det aktuella 
läget på Stockholms arbetsmarknad. Det görs genom 
en genomlysning utifrån ett antal utvalda indikatorer 
avseende sysselsättning, vakanser, rekryteringstid, 
arbetslöshet, långtidsarbetslöshet och matchning, som 
sammanvägt ger en god avspegling av arbetsmark-
naden. Det aktuella läget för Stockholm undersöks 
gentemot historisk trend och andra regioner. 

SAMMANFATTNING
  

Stockholms jobbmarknad går på högvarv samtidigt som den hämmas av en 
akut kompetensbrist, av både konjunkturell och strukturell natur. 
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Arbetskrafts- 
bristen är värst 

inom IT och  
andra kunskaps- 

intensiva  
näringar
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SUMMARY
AND 
CONCLUSIONS

SKILLS SHORTAGE SLOWING BUSINESSES
  

  

Conclusions:

• Stockholm’s labor market is red hot. 

• The labor shortage is acute, obstructing businesses’ ongoing growth. 
The cost of lost production in Stockholm is SEK 18 billion.

• The shortage is most severe in IT and other high-skill segments,  
especially important components of Stockholm’s business structure.

• Long-term unemployment is now at extreme highs.

• Labor market supply-demand matching has deteriorated, contributing 
to an unnecessarily high level of unemployment of approximately  
30,000 people in Stockholm.

While there are a lot of positives, there are many seg-
ments that are in need improvements —Stockholm’s 
businesses are struggling with a record labor shortage. 
This report takes a closer look at the current conditions 
surrounding Stockholm’s labor market, reviewing the  
situation from a number of selected indicators, which give 
an overall reflection of the labor market. 

On the one hand Stockholm’s labor market is red-
hot, with very high employment levels and unemploy-
ment falling rapidly.

On the other, there is now an acute shortage of 
labor, especially qualified labor, which has become 
a real obstacle to business. This acute shortage is 
the single biggest threat to ongoing business produc-
tion and growth, and is particularly challenging for 
Stockholm, given that 40 per cent of all vacancies 
in Sweden are in the Stockholm region. The labor 
shortage is also most severe within IT and other 

high-skill segments, especially important components 
of Stockholm’s business structure. If every vacancy 
in Stockholm could be filled, this would contribute 
to growing gross regional product by some SEK 18 
billion.

Moreover, much of the evidence suggests that  
supply-demand matching on the labor market has 
deteriorated, which may be a contributor to the 
unnecessarily high unemployment. If matching was 
the same as during the period between 1996 and 
2014, unemployment would now be some 2 percentage 
points lower than current levels, equating to 30,000 
people in Stockholm. 

To enable Stockholm to grow, we need to solve  
the labor shortage crisis, increase the efficiency 
of the supply-demand matching and tackle the 
unemployment.
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I dagsläget uppgår sysselsättningen i Stockholm som 
en andel av befolkningen (15–74 år) till 73 procent. 
Det är den högsta noteringen under de senaste tolv 
åren och cirka två procentenheter högre än det histo-
riska genomsnittet som ligger något under 71 procent. 
Stockholms jobbmarknad är således urstark. Totalt 
uppgår antalet sysselsatta i Stockholms län till närm- 
are 1,3 miljoner personer (15–74 år).

Den årsvisa sysselsättningstillväxten är även 
den god. Under det senaste kvartalet ökade syssel-

sättningsandelen med 0,8 procent jämfört med 
motsvarande period föregående period, vilket klart 
överstiger det historiska medelvärdet de senaste tolv 
åren (0,3 procent). Noterbart är det tapp som skedde 
i samband med den finansiella krisen år 2009 och 
den efterföljande skuldsättningskrisen. Men under 
de sex senaste åren har den årsbaserade tillväxten av 
sysselsättningsandelen varit konstant positiv, vilket får 
ses som ett styrkebesked.

Superstark sysselsättningstillväxt
Hur ser det aktuella läget ut på Stockholms jobbmarknad i dag? Här  
undersöker vi sysselsättningen i Stockholm i termer av antal sysselsatta, 
andel sysselsatta av befolkningen och den årsbaserade tillväxttakten. 

SYSSELSÄTTNING I STOCKHOLM
Andelen av befolkningen, 15–74 år, 
procent (vänster axel)

Årsbaserad förändring av syssel- 
sättningsandel, procent (höger axel)

Källa: SCB AKU 
Anm.: Glidande medelvärden
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SYSSELSÄTTNING
Andelen av befolkningen, 15–74 år, 
procent 
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Här redovisas andelen sysselsatta av befolkningen 
i Stockholm och andra län och riksområden. Stock-
holm särskiljer sig märkbart från andra regioner 
genom sin höga sysselsättningsandel. Även gentemot 
riket föreligger en påtaglig skillnad, omkring fyra  
procentenheter. Det län och riksområde som hade 
lägst sysselsättningsgrad var Södermanland (64 pro-
cent) respektive norra Mellansverige (67 procent).

I grafen framgår tydligt att det sysselsättningstapp 
som noterades i Stockholm under finanskrisen år 
2009 var mildare jämfört de andra regionernas ned-
gång. Det kan till stor del kopplas till att Stockholms 
näringslivsstruktur har ett markant större inslag av 
tjänstenäringar och andra kunskapsintensiva sek- 
torer. Dessa sektorer påverkades mindre av den inter-
nationella konjunkturnedgången.  
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REGION/LÄN SNITT SENATE
12 ÅREN

2017
KV3

2018
KV3

Stockholm 70,5 72,3 73,1

Stockholms län 70,5 72,3 73,1

Östra Mellansverige 64,0 66,4 66,9

Uppsala län 66,9 69,5 68,3

Södermanlands län 63,0 65,6 64,2

Östergötlands län 63,2 66,5 68,7

Örebro län 68,9 71,2 72,3

Västmanlands län 67,7 67,3 67,2

Småland med öarna 67,0 69,4 69,9

Jönköpings län 68,9 71,2 72,3

Kronobergs län 67,7 67,3 67,2

Kalmar län 63,5 68,0 68,2

Gotlands län 66,3 71,2 70,4

Sydsverige 64,2 66,4 66,8

Blekinge län 62,4 65,3 65,7

Skåne län 64,4 66,5 66,9

Västsverige 67,1 69,9 70,7

Hallands län 68,8 71,6 71,7

Västra Götalands län 66,8 69,6 70,5

Norra Mellansverige 63,1 66,3 66,7

Värmlands län 63,0 66,8 67,1

Dalarnas län 64,3 66,1 68,2

Gävleborgs län 61,8 66,1 64,8

Mellersta Norrland 63,8 68,1 69,0

Västernorrlands län 62,9 67,7 66,8

Jämtlands län 65,4 68,8 72,7

Övre Norrland 64,1 68,7 67,9

Västerbottens län 65,1 70,5 68,8

Norrbottens län 63,0 66,7 67,0

Riket 66,2 68,9 69,4
Källa: SCB AKU 
Anm.: Redovisat per län och riksområde (NUTS 2)
Anm.: Kartan avser tredje kvartalet 2018

SYSSELSATTA, % AV BEFOLKNINGEN
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Beträffande den årsbaserade tillväxttakten har 
Stockholm haft en genomsnittlig ökning jämfört de 
andra länen under det gångna året och också under 
en längre tidsperiod, de senaste fem åren. I reella tal, 
sett till antalet sysselsatta, föreligger dock påtagliga 
skillnader i utvecklingen. Här redovisas respektive 
läns sysselsättningsökning i antal det senaste året och 
sedan fem år tillbaka.

I Stockholm har antalet sysselsatta ökat med drygt 
30 000 under det gångna året och med totalt 129 000 
under de senaste fem åren. Av Sveriges totala syssel-
sättningsökning det senaste året svarade Stockholm 

för 38 procent av uppgången. Det är en påtagligt 
större andel jämfört med Stockholms befolknings- 
andel (24 procent). 

I Arbetsförmedlingens statistik för november 
månad år 2018 fanns det 3 717 personer i Stockholm 
med någon typ av anställningsstöd, en ökning med  
1 614 personer jämfört med november 2017. Dessa per-
soner bidrog till uppgången men dess andel är mindre 
betydande i det större perspektivet. Stockholm svarar 
för cirka 14 procent av alla personer med anställnings-
stöd i Sverige. 
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Här redovisas inom vilka näringsgrenar i Stockholm 
sysselsättningen ökat allra mest, mätt i antal (1 000-
tal), under det senaste året och de senaste fem åren. 
Under det gångna året ökade sysselsättningen mest 
i näringen ”tillverkningsindustri samt energi och 
miljö”. Men under en längre tidsperiod återfinns den 
största ökningen inom de kunskapsintensiva näring-
arna, avseende primärt ”finansiell verksamhet och 
kvalificerade företagstjänster” och ”information och 
kommunikation”.

Sysselsättningen inom ”finansiell verksamhet och 
kvalificerade företagstjänster” har ökat med närmare 

6 000 personer under det senaste året och med drygt 
32 000 de senaste fem åren. I dag uppgår antalet 
sysselsatta i branschen till drygt 306 000 personer. 
Det motsvarar cirka 24 procent av all sysselsättning 
i Stockholm och hela 35 procent av alla sysselsatta i 
den branschen i Sverige. 

Inom ”information och kommunikation” ökade 
sysselsättningen med närmare 8 000 personer under 
det gångna året och med 23 000 personer de senaste 
fem åren. I dagsläget sysselsätter branschen 112 000 
personer som utgör nio procent av all sysselsättning 
i Stockholm men hela 46 procent av alla sysselsatta i 
Sverige i den näringen.

Det kan således konstateras att Stockholm sär- 
skiljer sig som Sveriges primära hubb för kunskaps- 
intensiva jobb inom finans, IT och kommunikation. 

I andra ändan av spektrumet har antalet sysselsatta 
minskat inom ”jordbruk och skogsbruk” både under 
det gångna året och sedan fem år tillbaka.
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Akut kompetensbrist
En viktig del av arbetsmarknadens funktionssätt är att det finns ett gott 
samspel mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. Här undersöker vi 
antalet vakanser, vakansgrad och den årsbaserade tillväxten av de två 
måtten.

Vakanser är ett mått som mäter antalet obemannade 
lediga jobb i näringslivet som kan tillsättas omedel-
bart och vakansgraden är ett normaliserat mått där 
antalet vakanser står i förhållande till antalet anställ-
da i den aktuella populationen. Eftersom vakanser 
per definition är obemannade lediga tjänster som 

kan tillsättas omedelbart så betyder ett stort antal 
vakanser en stor brist på arbetskraft och ett direkt 
produktionsbortfall. Likaså innebär en hög vakans-
grad att det föreligger en stor omättad efterfrågan på 
arbetskraft relativt till aktuella redovisningsenheten, 
som kan vara per land, län, region eller bransch.

VAKANSER I STOCKHOLM
Vakansgrad, 15–74 år (vänster axel)

Årsbaserad förändring av vakansgrad, 
procent (höger axel) 

Källa: SCB KV 
Anm.: Glidande medelvärden
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Sedan ett antal år tillbaka har vi en påtaglig arbets-
kraftsbrist. Situationen har dock successivt försämrats 
och är nu extrem. I dagsläget är bristen på kunskaps- 
intensiv arbetskraft ett av de enskilt största hoten mot 
företagens produktion och fortsatta tillväxt. 

Vakansgraden i Stockholm uppgår nu till 1,4. Det 
betyder att det per 100 anställda finns 1,4 vakanser, 
vilket kan liknas med en till två tomma stolar i ett 
kontorslandskap med 100 arbetsplatser. Vakanstalen 

har under den senaste tiden varit några av de högsta 
noteringarna de senaste tolv åren och nivåerna är nu 
påtagligt högre än det historiska genomsnittet runt 
0,95. 

Den årsbaserade förändringen har mildrats något 
under den allra senaste tiden, vilket kan vara en 
signal på konjunkturavmattning, men den övergrip- 
ande trenden pekar tydligt på en bibehållen hög 
arbetskraftsbrist. 

Bristen på  
kunskapsintensiv  

arbetskraft ett av de 
enskilt största hoten  

mot företagens  
produktion och  

fortsatta tillväxt.
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Här redovisas vakansgraden för Stockholm och 
de andra riksområdena. I ett helhetsperspektiv är 
Stockholm den region som har haft allra störst arbets-
kraftsbrist under de senaste tolv åren. Endast vid ett 
fåtal tillfällen har andra regioner haft en högre relativ 
arbetskraftsbrist än Stockholm. 

REGION SNITT SENASTE
12 ÅREN

2017 
KV3

2018 
KV3

Stockholm 1,0 1,4 1,4

Östra Mellansverige 0,7 1,0 1,0

Småland med öarna 0,6 0,7 1,2

Sydsverige 0,7 1,2 1,3

Västsverige 0,6 0,9 0,9

Norra Mellansverige 0,5 0,6 0,6

Mellersta Norrland 0,6 0,8 0,8

Övre Norrland 0,5 0,5 0,6

Riket 0,7 1,0 1,1

Källa: SCB KV 
Anm.: Kartan avser tredje kvartalet 2018

VAKANSGRAD
Vakanser, procent av antalet anställda

Källa: SCB KV 
Anm.: Glidande medelvärden
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Stockholm har, tillsammans med Sydsverige, den 
största omättade relativa arbetskraftsbristen i Sverige. 
Att Sydsverige har haft en så stark utveckling av 
vakansgraden de senaste åren har inte bara att göra 
med fler vakanser utan också av en låg sysselsättnings- 
ökning som bidragit till en ökad vakansgrad, i och 

med att vakansgraden är en kvot bestående av vakans-
er genom antal anställda. Som framgår i sysselsätt-
ningsavsnittet är Stockholms sysselsättningsandel sex 
procentenheter högre än Sydsveriges. 

De regioner som nu har minst brist på arbetskraft 
återfinns i Norrland. 
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ANTAL VAKANSER

Källa: SCB KV

ANTAL VAKANSER

Källa: SCB KV 
Anm.: Glidande medelvärden
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I reella tal framgår än mer tydligt att den nuva-
rande situationen är särskilt skadlig för Stockholm. 
I dagsläget uppgår antalet vakanser i Stockholm 
till drygt 14 000. I hela Sverige var antalet 36 500. 
Stockholm svarar således för cirka 40 procent av 
alla vakanser i Sverige.

Om man antar att alla vakanser skulle tillsättas i 
Stockholm så skulle det bidra till en ökad brutto- 
regionalprodukt på 18 miljarder kronor motsvarande 
1,3 procent av 2016 års bruttoregionalprodukt. Det 
är ett fiktivt, men ändå illustrativt, belopp på vad 
den nuvarande kompetensbristen kostar Stockholm.
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I VILKA NÄRINGAR ÄR BRISTEN SOM STÖRST? 

Här redovisas de näringsgrenar där det föreligger 
störst kompetensbrist i Sverige. Tydligt är att före- 
tagen efterfrågar särskilt informations- och kommu-
nikationstjänster, kunskapsintensiva företagstjänster 
samt övriga kunskapsintensiva företagstjänster som 
bland annat innefattar ekonomiska och juridiska 
konsulttjänster. Dessa näringar utgör särskilt viktiga 
inslag i Stockholms näringslivsstruktur.

Det finns givetvis ett konjunkturellt inslag i efter-
frågan av dessa tjänster men det är ytterst osannolikt 
att efterfrågan av till exempel IT-tjänster och annan 
digital kompetens skulle försvinna, snarare tvärtom. 
Det framgår bland annat i SCB:s prognoser och 
IT-branschens egna bedömningar som pekar på ett 
kraftigt underskott på IT-specialister under de kom-
mande åren om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Det kan noteras att den omättade efterfrågan allt som 
oftast varit störst för IT-tjänster, yrken med digital 
kompetens och andra kunskapsintensiva tjänster, 
såväl under finanskrisen år 2009 som i dag. Att så är 
fallet är en del av digitaliseringen och den allmän-
na teknikutvecklingen som bidrar till en allt större 
IT-bransch men också påverkar karaktären i andra 
branscher. På sikt kommer allt färre ha arbetsuppgif-
ter som är att definiera som ”enkla” och eller ”repe-
titiva”. Morgondagens arbetskraft kommer vara mer 
välutbildad och besitta en högre digital kompetens än 
dagens. Det är även en följd av företagens ständiga 
strävan efter ökad produktivitet sammankopplat med 
ett allt högre internationellt konkurrenstryck. 

Digitaliseringen och företagens internationella 
konkurrenstryck ger förpliktelser politiskt att skapa 
en så god kompetensförsörjning som möjligt utifrån 
näringslivets efterfrågan i dag och framgent. 

VAKANSGRAD I NÄRINGSLIVET
Vakanser, procent av antalet anställda 
inom resp. näring

Källa: SCB KV

Anm.: Glidande medelvärden

Anm.: De icke namngivna näringsgrenarna är: 
tillverkningsindustrin, energi och miljö, 
handeln, transportsektorn samt hotell och 
restauranger.
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”Efterfrågan har varit störst för IT-tjänster, yrken med 
digital kompetens och andra kunskapsintensiva tjänster”
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VAD GÖRS FÖR INTERNATIONELLA TALANGER?

Den inhemska försörjningsbasen är den absolut störs-
ta källan för näringslivet. Emellertid tyder mycket på 
att den inte kommer kunna förse näringslivet med all 
den kunskapsintensiva arbetskraft som efterfrågas.

I takt med en allt mer hämmande arbetskraftsbrist, 
har därför intresset för och betydelsen av arbets-
kraftsinvandringen ökat. Redan i dag berikar den 
befintliga arbetskraftsinvandringen Stockholms och 
Sveriges näringsliv. Under perioden mellan janu-
ari och september 2018 uppgick antalet beviljade 
arbetstillstånd för kvalificerade yrken för personer 
utanför EU/EES till 4 566 stycken i Stockholms län. 

Det motsvarar hela 70 procent av alla arbetstillstånd i 
Sverige under samma tidsperiod (totalt 6 680). 

I det större perspektivet är dock antalet beviljade 
arbetstillstånd fortfarande på låga nivåer, och inte i 
närheten av att kunna möta den reella arbetskrafts-
brist som nu råder i näringslivet. För att nå paritet 
med antalet vakanser i Stockholm skulle arbetskrafts-
invandringen behöva tredubblas.

Det är därför högst relevant att genomföra struk-
turella reformer för att bättre kunna attrahera och 
behålla internationella studenter, investerare, egen-
företagare, internationella talanger och arbetstagare 
som besitter särskilt efterfrågade spetskompetenser.
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antalet anställda

Källa: EUROSTAT

Anm.: Antalet lediga jobb i förhållande till 
antalet anställda är inte att likställa med 
vakansgraden då antalet lediga jobb även är  
en indikator på dynamiken och  
rekryteringsaktiviteten i ekonomin.

”I takt med en allt mer hämmande arbetskraftsbrist,  
har betydelsen av arbetskraftsinvandringen ökat”
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ARBETSKRAFTSBRIST  
INOM EU

Visste du att Sverige är det land som har 
den tredje största efterfrågan i EU, sett till 
antalet lediga jobb, på informations- och 
kommunikationstjänster i förhållande till 

antalet anställda i branschen?



2 4

INTERVJU: WISE GROUP

Hur går det för er?
– Det går bra! Wise Group är en grupp av specialist-

bolag där flera är inriktade på hållbara rekryterings-
lösningar åt kunder i alla branscher. De som arbetar 
med att hitta kompetens efterfrågas i allt högre 
utsträckning. 
Märker ni av bristen på arbetskraft?

– Ja, definitivt. Vi märker att det finns en stor 
efterfrågan i näringslivet på kompetent arbetskraft, 
särskilt personer med spetskompetens. Det gäller 
framför allt inom IT, digital marknadsföring/försälj- 
ning och HR-funktioner. Men även inom andra  
kunskapsintensiva näringar som exempelvis ekonomi/ 
finans, juridik och detaljhandeln råder nu arbets- 
kraftsbrist. 

– Det tar längre tid att hitta den bäst matchade 
kandidaten till en speciell tjänst. Det är hårdare kon-
kurrens om de allra skickligaste – kandidaterna väljer 
i högre grad arbetsgivare. Övergripande efterfrågar 
näringslivet kunskap som inte finns tillgänglig i till-
räckligt stor utsträckning. Ibland är pudelns kärna att 
man inte riktigt vet vilken kompetens man behöver 
– nya roller och arbetsuppgifter uppstår och denna 
förändring går snabbare än tidigare.

Hur gör ni för att lyckas med 
rekryteringarna? 

– Vi är specialister med kunskap och relationer 
som utgångspunkt. Vi ser oss själva som en kunskaps-
koncern. Vi arbetar med kompetensförsörjning och 
vi förmedlar konsulter till våra kunder. Men det är 
svårare att hitta kompetent personal snabbt i dag. Vi 
arbetar långsiktigt och innovativt med hela eko- 
systemet – från attraktion och sourcing till relations-
byggande. Vi träffar ständigt duktiga yrkesmänniskor 
som vi utvecklar förtroende hos och därmed vet vi 
vad deras nästa steg kommer att bli. Därmed har vi 
ett stort och aktivt nätverk som vi kan mobilisera när 
vi möter våra kunder kring deras kompetensbehov. 
Mycket av arbetet handlar om att förstå affärer, 
varumärken, beslutsprocesser och ledarskap för att 
kunna matcha på ett optimalt sätt. Situationen är mer 
komplex än att bara tillsätta en vakans.  
Ser du några politiska lösningar på 
arbetskraftsbristen?

– Våra kunder och en del av våra dotterbolag 
har stora problem med den långsamma byråkratin 
som ligger utanför vår kontroll, som till exempel 
Migrationsverkets långa handläggningstider för 

INTERVJU MED INGRID HÖÖG, VD PÅ WISE GROUP

”Vi kan göra mer!”



2 5

INTERVJU: WISE GROUP INTERVJU: WISE GROUP

arbetstillstånd. Dessutom är inte regelverket flexibelt, 
”one size doesn’t fit all”. Regelverket borde i större 
utsträckning se och ta hänsyn till det värde interna-
tionella arbetstagare bidrar med och därmed anpas-
sas för olika typer av ärenden. Tid är en otrolig viktig 
faktor ur både den arbetssökandes och den blivande 
arbetsgivarens perspektiv – det handlar om livsval 
och försörjning. 

– Det vore kanske lämpligt att se över regelverket 
för arbetstillstånd, Migrationsverkets verksamhet på 
detta område och till och med undersöka om någon 
annan organisation är mer lämpad att hantera detta. 
Annars kommer vårt land att förlora i attraktions-
kraft i konkurrensen kring högutbildad arbetskraft 
som faktiskt vill hit. Det i sin tur kan innebära att 
bolag som är beroende av rätt kompetens väljer att 
flytta sina kontor och sin verksamhet från Sverige till 

andra länder med bättre service där de kan driva sin 
verksamhet bättre. Det innebär i slutänden förlorade 
skatteintäkter för oss.

– Matchningen som Arbetsförmedlingen ansvarar 
för kan också förbättras. Mer fokus jämfört det breda 
uppdrag de har i dag. Det är ingen lätt uppgift och 
det finns inga snabba lösningar, att matcha arbets-
kraft är svårt och ska göras av proffs. Det finns i dag 
flera olika kanaler, medier och digitala nätverk för 
denna matchning. Men det krävs tid och träning 
för att kunna förstå och använda dem. Man måste 
till exempel gå på djupet och se en persons verkliga 
kompetens, ställa rätt frågor och samtidigt vara klar 
över vad som efterfrågas. Då skulle vi få ut många 
fler i arbete. Provtjänstgöring är den överlägset bästa 
och vetenskapligt bevisade kvalificeringsmetoden för 
att se om en person passar för jobbet.
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Har ni behov av ny arbetskraft?
– Vi är ett e-handelskonsultföretag som hjälper 

andra företag att bygga och driva nätbutiker. Vi har 
en kraftig tillväxt och efterfrågan på våra tjänster 
både i Sverige och på övriga marknader, det 
är en tuff konkurrens om arbetskraften 
och utbudet av den kompetens vi 
söker är begränsat.
Hur löser ni det?

– Vi är etablerade i huvud-
städer på våra olika markna-
der och rekryterar så mycket 
vi kan. För att hinna ikapp 
har vi också flyttat ut en del 
verksamhet till närliggande 
länder, till exempel Ukraina 
där det är mycket enklare att 
rekrytera då det går betydligt 
snabbare.  
Har ni rekryterat från länder 
utanför EU?

– Ja, men handläggningstiderna hos 
Migrationsverket är otroligt långa, cirka ett år för 

högutbildad bristkompetens. Men vi går runt detta 
genom att bli certifierade arbetsgivare, vilket innebär 
en handläggningstid på bara två till tre veckor till 
beslut. Det här är en tydlig signal som visar på att 

systemet inte fungerar.
Vilket är det största problemet just 

nu?
– Det är bristen på arbetskraft i 

kombination med bostadsbristen. 
Det blir ofta en moment 22-situ-
ation att hitta bostad när man 
sitter i ett annat land och ska 
flytta till Sverige. De sökande 
har inte svenskt personnummer 
och finns inte heller med i något 

register. Vi försöker hjälpa till 
att hitta boende och tar bland 

annat hjälp av förmedlare.
Vad ska man göra för att lösa det? 

– Jag efterlyser ett samarbete mel-
lan näringsliv och bostadsförmedlare för att 

underlätta bostadssituationen under de första sex 
månaderna.

INTERVJU: VAIMO

INTERVJU MED DAVID HOLENDER, VD PÅ VAIMO

”Tuff konkurrens
          om arbetskraften” 

”Bristen på  
arbetskraft i  

kombination med 
bostadsbristen är 
största problemet 

just nu”
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– Migrationsfrågan är också ett stort problem, 
att ansökan tar så lång tid, det går mer eller mindre 
igenom samma process som för en asylsökande. Vi 
har tur som är en stor koncern med tre heltidsanställda 
bolagsjurister som har möjlighet att lägga resurser 
på att gå igenom processen med att bli certifierade 
arbetsgivare. Det är mycket svårare för små och  
medelstora bolag som inte har de resurserna. 

– Långsiktigt måste Sverige också bli bättre på att 
satsa på utbildning av kompetens inom de områden 
som behövs, till exempel inom tekniska utbildningar 
och IT. Vi har själva nära samarbete med utbildnings- 
säten i Göteborg och Stockholm. Vi går in som 
utbildare i nischade utbildningar som passar oss och 
investerar tid i saker som egentligen inte borde ligga 
på arbetsgivare, men vi gör det för att komma in tidig-
are i processen och konkurrensen om arbetskraften.



INTERVJU: LINKEDIN

”Det är
talangernas
marknad”
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INTERVJU MED LISA GUNNARSSON, NORDENCHEF PÅ LINKEDIN

Hur går det för er?
–LinkedIn har över tre miljoner medlemmar i 

Sverige och över 590 miljoner globalt. Det är en 
spännande tid för LinkedIn som bolag eftersom hela 
arbetsmarknaden är i så stor förändring. Den snabba 
utvecklingen med digitalisering, AI, gigekonomi, 
ständigt lärande och snabbare rekryteringsproces-
ser har ökat aktiviteten på vår plattform. Vi har 
gjort stora satsningar på framtidens talangmarknad 
med bland annat utbildningsplattformen LinkedIn 
Learning och det AI-drivna dataanalysverktyget 
LinkedIn Talent Insight. Spännande tider framöver!
Hur klarar ni kompetensförsörjningen?

– Bra! Vi är ett globalt företag och har ett stort 
inflöde av talanger från olika hörn av världen. Vi 
är värderingsstyrda och det finns gott om interna 
karriärmöjligheter inom LinkedIn, vilket dagens och 
framför allt nästa talanggeneration kräver. Vi jobbar 
mycket i projekt runt initiativ som gör skillnad för 
andra, vilket skapar både variation och motivation. 
Hittar ni den arbetskraft ni behöver?

– Det är talangernas marknad och som alla andra 
får vi anstränga oss för att hitta de bästa. Men vi 
har klarat oss bra. En fördel är att vår verksamhet är 
både digital och global, vilket gör att vi kan hämta 
kompetens snabbt och från många håll. 
Hur påverkas ni?

– Det är alltid en stress som chef och personal- 

ansvarig att veta att tillgången på talang är begrän-
sad. Men det gör mig än mer övertygad om företags-
kulturens betydelse och hur viktigt det är att skapa en 
miljö som får människor att må bra i vardagen och se 
utvecklingsmöjligheter så att de stannar kvar. 
Vad kan politikerna göra för att underlätta?

– Jag tycker att frågan om kompetensutvisning 
är superviktig, att vi allt för många gånger inte fått 
behålla talanger från andra länder. Här måste vi bli 
bättre. Jag har respekt för att politik är svårt, men det 
här hämmar innovationskraften i landet, om vi inte 
ser upp. Sverige är ett litet land med en begränsad 
tillgång på arbetskraft och vi måste på olika sätt göra 
det mer attraktivt för talanger att söka sig hit. Vi har 
många uppsidor som land, med en stark startup- 
kultur vilket skapat massor av framgångsrika bolag 
att både inspireras av och samverka med. 

– Dessutom är alla åtgärder som ökar rörligheten 
bra. Jag tänker mig nya former av praktik men också 
nya sätt att utvärdera talang. Om vi kan göra urvalet 
större genom att få fler människor att pröva nya 
saker så kommer vi i fler fall också upptäcka talanger 
vi inte trodde fanns. Kompetensutveckling av den 
befintliga arbetskraften är också en lösning, det finns 
så många olika utbildningsmöjligheter på nätet nuför-
tiden, där människor hela tiden ges chanser att lära 
sig nya färdigheter.
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INTERVJU: ERICSSON

INTERVJU MED ANNA-KARIN SAMUELSSON, VP & HEAD OF HR OCH 
ANKI LJUNG, HEAD OF TALENT ACQUISITIONS GF & SWEDEN PÅ ERICSSON

”Vi har varit kreativa  
med att hitta lösningar”

Anki Jung



31

Hur ser ert behov av ny arbetskraft ut?
– Vi rekryterar mycket. I dagsläget har vi ett hund-

ratal utannonserade tjänster. Vi har en målsättning 
att vara världsledande inom forskning och utveckling 
samtidigt som vi står inför ett kompetensskifte inom 
några olika områden. Vi har därför ett behov av att 
stärka upp vår verksamhet. I första hand rekryterar 
vi ingenjörer med relativt nischade kompetenser och 
erfarenheter inom mjukvaru- och hårdvaruutveckling 
men vi söker även experter inom datavetenskap och 
andra discipliner. Inom dessa kompetensområden är 
efterfrågan stor. 
Är det svårt att hitta rätt?

– Vi har helt klart ett större behov än vad vi kan 
finna i Sverige. Men vi har fördelen att vara ett stort 
bolag som finns i 180 olika länder. Vi kan därför 
använda kompetens från andra Ericssonkontor 
genom intern rotation inom koncernen samt tillfälligt 
lägga ut jobb på något av våra kontor i världen men 
vi vill helst ha kompetensen i Sverige. 

– Vi är kreativa med att hitta lösningar. 
Medarbetare har till exempel möjlighet att bredda sin 
kompetens, något som uppskattats jättemycket. Men 
det är inte enkelt, vårt framtida behov kommer att 

INTERVJU: ERICSSON INTERVJU: ERICSSON

kvarstå och vi kommer ha problem att tillgodose det 
behovet vi har av ingenjörer.
Vad ser du för politiska lösningar på 
problemet?

– För att ta tillvara kompetens är det viktigt att det 
ges möjlighet och stöd att kunna byta bransch mitt i 
livet. 

– Vi arbetar med att få hit och behålla kompetens 
från andra länder men det är en utmaning, särskilt 
avseende Migrationsverkets handläggningstider 
som är för långa. Vi måste hitta smartare lösningar 
för att inte straffa ut dem som är här med relevant 
kompetens. Vi måste bli mer smidiga för att undvika 
utvisningar av arbetskraft.  
Tar ni egna initiativ för att lösa problemet med 
kompetensbristen på längre sikt?

– Ja, vi arbetar med olika målgrupper. Vi har till 
exempel ett samarbete med Ingenjörsvetenskap s-  
akademin som syftar till att öka intresset för tekniska 
yrken. Vi stödjer dessutom Kodcentrum riktat mot 
unga tjejer och killar. Sedan har vi samarbeten med 
flera av de stora lärosätena runt om i Sverige. Vi för-
söker också attrahera människor som är här tillfälligt 
från andra länder, till exempel via studentvisum eller 
arbetsvisum.

Anna-Karin Samuelsson



INTERVJU: BONAVA

Klarar ni kompetensförsörjningen? 
– Sammantaget är vi väl positionerade för framtiden 
och vi fortsätter vårt arbete med att leverera fler pris-
värda bostäder. Vi har tagit fram ett program för att 
bygga upp kompetens internt inom design och pro-
duktion för att erbjuda nuvarande kollegor karriärvä-
gar, men också för att attrahera nya medarbetare. 
Är det svårt att hitta de nya medarbetare ni 
behöver?
– Vi kan konstatera att det är arbetstagarnas mark-
nad. Vi vill växa ännu mer, men hindras till viss del 
av att vi inte finner rätt kompetens i rätt tid eftersom 
det råder en brist på för oss centrala funktioner. För 
att hantera detta har vi skapat en platschefsskola med 
syfte att utveckla vår egen kompetens och attrahera 
nya medarbetare.
Ser du några politiska lösningar?
– Vi måste se till att det blir enklare att få det första 
jobbet. Det är ofta avgörande för både självkänsla 
och självbild. Här tror jag politiken kan spela roll. 
Både näringslivet och politiken måste sträva mot låga 
trösklar in på arbetsmarknaden. Det är i grunden 
en fråga som påverkar hela samhällsekonomin. Det 
är i goda tider och i högkonjunktur vi måste hantera 
dessa frågor så att vi som samhälle står rustade inför 
sämre tider.
Har ni några egna knep?
– Vi gör en del. Här vill jag passa på och lyfta fram 
vårt samarbete med ”Mitt Liv”, ett företag som 
arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbets-
marknad som värdesätter mångfald. De fungerar som 
en brygga mellan svenska företag och personer med 
utländsk bakgrund. Att samarbeta med dem ger oss 
en möjlighet att söka brett efter rätt kompetens och 
samtidigt göra en samhällsinsats och sänka trösklar-
na in mot arbetsmarknaden. 

INTERVJU MED FREDRIK HEMBERG,  
SVERIGECHEF PÅ BONAVA

3 2
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”Det måste bli enklare 
att få första jobbet”
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I takt med en allt värre arbetskraftsbrist under de senare 
fem åren har rekryteringstiden ökat och nu etablerat sig på 
en högre nivå än förut. 

I dagsläget uppgår rekryteringstiden i Stockholm till 
en månad (motsvarande 29 dagar), vilket är högre än den 
genomsnittliga tiden de senaste tolv åren på drygt 0,8 
månader (motsvarande 24 dagar). 

Stockholm har en av de längsta rekryteringstiderna i 
Sverige. De regioner som har kortast rekryteringstid är 
mellersta Norrland och övre Norrland. Deras rekryte-
ringstid är nu drygt två veckor i genomsnitt.

Jämfört med motsvarande period före- 
gående år har rekryteringstiden i Stockholm 
varit konstant, ungefär i paritet med den 
genomsnittliga årsbaserade förändringen 
de senaste tolv åren. Det är ett mönster 
som även återfinns för några av de 
andra regionerna som kan vara  
ett tecken på en konjunktur- 
avmattning, även om det  
fortfarande är så att nivåerna 
är högre än normalfallet.

Tid är pengar
Samtidigt med en ökad brist på arbets- 
kraft brukar företagens rekryteringstider  
öka. Här undersöks den tid det tar att rekrytera  
ny personal i dag i termer av antal månader 
i Stockholm och de andra riksområdena. 



3 5

KOMPETENSKRISEN HOTAR FÖRETAGEN! KOMPETENSKRISEN HOTAR FÖRETAGEN!

REKRYTERINGSTID I STOCKHOLM
Genomsnitt i månader, privat sektor 
(vänster axel)
Årsbaserad förändring av rekryterings-
tid, procent (höger axel)

Källa: SCB KV 
Anm.: Glidande medelvärden

REGION SNITT SENASTE
12 ÅREN

2017 
KV3

2018 
KV3

Stockholm 0,8 1,0 1,0

Östra Mellansverige 0,7 0,9 0,9

Småland med öarna 0,7 0,7 1,1

Sydsverige 0,7 0,8 1,0

Västsverige 0,7 0,9 0,9

Norra Mellansverige 0,6 0,9 0,7

Mellersta Norrland 0,6 0,8 0,6

Övre Norrland 0,6 0,6 0,6

Riket 0,7 0,9 0,9
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Arbetslösheten minskar –  
allt fler kommer in i arbete
En viktig del av arbetsmarknaden är den population som i dag står till 
förfogande men inte har ett jobb att gå till. Här tittar vi närmare på antalet 
arbetslösa och andelen arbetslösa av befolkningen (15–74 år), samt den 
årsbaserade förändringen av de två måtten. 

I takt med ett allt högre tryck i ekonomin har arbets-
lösheten i Stockholm successivt minskat. I dagsläget 
uppgår Stockholms arbetslöshet till 5,3 procent. Det 
är en andel som är påtagligt mycket lägre än det 
historiska medelvärdet de senaste tolv åren som ligger 
runt 6,5 procent. 

Även takten i nedgången i arbetslösheten är nu 
stark i ett historiskt perspektiv. Under det gångna året 
har andelen arbetslösa minskat med 0,8 procenten-
heter på årsbasis, vilket är ett ovanligt starkt utfall 
jämfört det historiska genomsnittet. 

Noterbart är den stegring som skedde i samband med 
krisen åren 2008–2009, under vilken arbetslösheten 
ökade med cirka två procentenheter. Men under de 
senaste tre åren har arbetslösheten gradvis minskat 
från närmare sju procent till dagens dryga fem pro-
cent. Det kan dock noteras att arbetslösheten ännu 
inte är tillbaka på de nivåer som förelåg innan krisen, 
vilket får ses som anmärkningsvärt med tanke på den 
arbetskraftsbrist som nu föreligger. 

 

ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM
Arbetslösa, procent av bef., 15–74 år 
(vänster axel)

Årsbaserad förändring av andel 
arbetslösa, procent (höger axel)

Källa: SCB AKU 
Anm.: Glidande medelvärden
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REGION/LÄN SNITT SENATE 
12 ÅREN

2017
KV3

2018
KV3

Stockholm 6,4 6,1 5,3
Stockholms län 6,4 6,1 5,3

Östra Mellansverige 8,2 7,5 7,4
Uppsala län 6,6 6,2 5,2
Södermanlands län 8,4 9,8 7,5
Östergötlands län 8,5 6,9 7,7
Örebro län 5,9 4,6 4,1
Västmanlands län 6,8 5,7 7,4

Småland med öarna 6,6 5,0 5,7
Jönköpings län 5,9 4,6 4,1
Kronobergs län 6,8 5,7 7,4
Kalmar län 7,1 5,2 6,1
Gotlands län 6,4 3,9 3,5

Sydsverige 8,7 8,2 8,6
Blekinge län 8,5 6,2 8,6
Skåne län 8,7 8,4 8,6

Västsverige 7,1 5,5 5,4
Hallands län 5,9 3,7 4,2
Västra Götalands län 7,2 5,7 5,6

Norra Mellansverige 8,0 6,1 5,7
Värmlands län 7,7 6,4 5,1
Dalarnas län 7,3 6,5 5,9
Gävleborgs län 8,7 5,2 6,0

Mellersta Norrland 7,6 5,8 4,1
Västernorrlands län 7,8 6,0 4,1
Jämtlands län 7,0 5,4 4,2

Övre Norrland 7,3 4,3 4,8
Västerbottens län 6,9 4,9 5,2
Norrbottens län 7,6 3,2 4,2

Riket 7,4 6,2 6,1

Källa: SCB AKU 
Anm.: Kartan avser tredje kvartalet 2018

ARBETSLÖSHET, % AV BEFOLKNINGEN
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SENASTE ÅRET 
1 000-tal

Källa: SCB AKU

Stockholm har en arbetslöshet som understiger 
Sveriges övergripande arbetslöshet med nästan 
en procentenhet. Jämfört de andra länen ligger 
Stockholm ungefär i mitten. Under de två senaste 
kvartalen har Blekinge och Skåne haft den högsta 
arbetslösheten i Sverige.

Noterbart är också att Stockholm erfor en mildare 
uppgång i arbetslösheten under finanskrisen jämfört 
de andra regionerna. Under denna turbulenta tid 
fungerade Stockholm som stötdämpare åt övriga 
Sverige. Däremot har de allra flesta regioner haft en 
mycket starkare nedgång under de senaste fyra åren 
än Stockholm. Det samvarierar med en god interna-
tionell konjunktur som i större utsträckning gynnar 
Sveriges mer exportberoende delar.

I reella tal uppgår nu arbetslösheten (15–74 år) i 
Stockholms län till cirka 70 000 personer. På årsbasis 
har arbetslösheten sjunkit med närmare 10 000 under 
det gångna året. Stockholm svarar nu för 21 procent 
av alla arbetslösa i Sverige.
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Arbets- 
lösheten i  

Stockholm har 
sjunkit med  

10 000 personer 
under det  

gångna året.
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Andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa uppgår 
till 38 procent i Stockholm. I jämförelse med den 
övergripande arbetslösheten, som minskat efter 
finanskrisen, har långtidsarbetslösheten ökat. 

Noterbart är den drastiska uppgång som skedde 
åren efter finanskrisen men också att andelen fort- 
satt öka de senaste fyra till fem åren trots en mycket 
stark konjunktur. Dagens nivåer står i stark kontrast 
till de tal som förelåg innan finanskrisen. Då var 
andelen långtidsarbetslösa 20–25 procent av alla 
arbetslösa.  

Att populationen av långtidsarbetslösa ökade så 
markant efter finanskrisen kan bland annat förklaras 
av färre arbetstillfällen som primärt togs av perso-
ner nära arbetsmarknaden. För de personer som då 
redan var arbetslösa eller hade sämre förutsättningar 
att ta sig in och hålla sig kvar på arbetsmarknaden 

bidrog det försämrade marknadsläget till en ökad  
risk för arbetslöshet under lång tid. 

Att andelen långtidsarbetslösa har fortsatt öka 
under de senaste fyra åren får dock ses som anmärk-
ningsvärt, särskilt utifrån det tryck som funnits i eko-
nomin. En förklaring kan vara en försämrad match-
ning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft 
sammankopplat med en förändrad individsamman-
sättning av de arbetslösa, innefattande ett ökat inslag 
av personer med sämre förutsättningar att ta sig in 
på arbetsmarknaden. Andelen av de arbetssökande 
som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden har 
ökat och uppgick under år 2017 till runt 75 procent. 
Övergripande kan sägas att de grupper som löper 
ökad risk för långtidsarbetslöshet är de med högst 
förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda,  
personer med nedsatt arbetsförmåga samt äldre 

Långtids arbets löshet –  
ett gigantiskt problem
En relevant del av arbetslösheten har att göra med alla de personer som  
i dag är långtidsarbetslösa, som i denna analys avser personer som har 
varit arbetslösa över tolv månader. Här ser vi närmare på denna  
population och hur den utvecklats över tid, i antal och som en andel  
av alla arbetslösa. 
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(55–64 år). Denna grupp får arbete i betydligt lägre 
grad än samtliga arbetslösa.

I konkreta tal uppgår antalet långtidsarbetslösa 
till 27 000 personer. Det är ungefär tre gånger fler 
än innan krisen år 2009. Utöver det personliga och 

sociala missöde som kommer av arbetslöshet så är  
det också kostsamt för näringslivet. Dessa personer 
skulle kunna vara behjälpliga i arbetskraften med rätt 
förutsättningar.

LÅNGTIDSARBETSLÖSHET I 
STOCKHOLM 
Andel av alla arbetslösa, 16–64 år, 
procent

Källa: Arbetsförmedlingen

Anm.: Skillnader föreligger mellan Arbets- 
förmedlingens statistik och datamaterial från 
SCB:s AKU.

LÅNGTIDSARBETSLÖSHET I 
STOCKHOLM 
Antal arbetslösa över 12 månader

Källa: Arbetsförmedlingen
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Effektivisera 
matchningen på 
arbetsmarknaden
En ökad miss-matchning belyser inte bara 
företagens utmaningar med att hitta perso-
nal med efterfrågad kompetens, utan också 
det resursslöseri som nu finns med ett 
stort antal människor i arbetslöshet. 

Som tidigare nämnts är en viktig del av arbetsmark-
nadens funktionssätt att det finns en god matchning 
mellan efterfrågan och utbudet på arbetskraft. 

Frågan är särskilt aktuell nu med tanke på att vi i dag 
har en rekordhög kompetensbrist i kombination med 
en arbetslöshet som ännu inte återgått till de nivåer 
som förelåg innan finanskrisen och en långtidsarbets-
löshet som frusit fast på mycket höga nivåer. 

Matchningen på arbetsmarknaden på aggregerad 
nivå brukar allt som oftast undersökas med hjälp av 
den så kallade beveridgekurvan som redovisar hur väl 
efterfrågan av arbetskraft samspelar med utbudet av 
arbetskraft. Här kollar vi närmare på sambandet mellan 
åren 1993 och 2018 för såväl Sverige som Stockholm. 
Efterfrågan på arbetskraft mäts här genom statistik 
över kvarstående lediga platser i Arbetsförmedlingens 
databaser, som är de platser som fortfarande är lediga 
vid mätperiodens slut. Utbudet av arbetskraft mäts här 
genom andelen arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, 
som avser antalet öppet arbetslösa samt personer i 
arbetsmarknadspolitiska program.

”Matchningen har försämrats 
även för de personer som generellt 
sett antas ha lätt att få jobb”
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Om utvecklingen följer det förväntade konjunktur-
mönstret ska utfallen röra sig längs kurvan. Under 
många och långa perioder har det funnits en god 
matchning mellan kvarvarande lediga platser och 
arbetslöshet som kan noteras illustrativt med korre- 
lerade utfall längs med det skattade sambandet. 
Under dessa perioder har arbetslösheten minskat i 
takt med ett ökat antal kvarvarande lediga platser, 
och vice versa. 

Om det istället sker strukturella förändringar i 
form av att matchningen förbättras eller försämras 
kommer observationerna att röra sig från kurvan. 
Om utfallet ligger över/till höger om kurvan fungerar 
matchningen sämre än normalt. Ett sådant scenario 

har utvecklats under senare år med en arbetslöshet 
som legat kvar på höga nivåer trots en stark konjunk-
tur. Grafiskt kan det illustreras med hjälp av ett skift 
utåt av beveridgekurvan som pekar på att vi nu har 
en strukturell aggregerad miss-matchning.

Den empiri som finns på området pekar också 
på att matchningen försämrats över tid, både för 
personer nära och långt ifrån arbetsmarknaden. En 
betydande förklaring, men långt ifrån den avgöran-
de, är individsammansättningen av de arbetslösa. 
Noterbart är alltså att matchningen försämrats även 
för de personer som generellt sett antas ha lätt att få 
jobb. Det är ett problem värt uppmärksamhet. 

BEVERIDGEKURVA  
FÖR STOCKHOLM
Kvarstående lediga platser resp. 
arbetslösa, procent av befolkningen, 
16–64 år

Källa: Arbetsförmedlingen 
Anm.: Glidande medelvärden
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En dålig matchning ger en högre arbetslöshet än vad 
som skulle kunna vara fallet givet en bättre match-
ning. Det kan illustreras med en alternativ – hypo-
tetisk – arbetslöshet beräknad utifrån det skattade 
sambandet mellan arbetslöshet och kvarvarande 
lediga platser under tidsperioden 1996 och 2014, med 
de fyra senaste åren exkluderade då matchningen har 
försämrats. Givet det skattade sambandet under den 
perioden skulle arbetslösheten i dag vara två procent-
enheter lägre än vad faktiskt är. I reella tal motsvarar 
en lägre arbetslöshet med två procentenheter ungefär 
30 000 färre personer i arbetslöshet i Stockholm. 

I denna kontext kan också nämnas att matchning-
en också kan undersökas efter utbildning–yrke, där 
anställdas utbildningsnivå och inriktning kopplas 
samman med deras yrke. För många kombinationer 
av utbildning–yrken föreligger en mycket god match-
ning men det är också så att många utbildningsval 
har lägre matchade förvärvsgrader. Denna match-
ningsansats är relevant, och nämns därför här, men 
kan dock ses som något begränsad i och med att den 
mestadels undersöker personer med utbildning som 
är nära arbetsmarknaden.

ALTERNATIV ARBETSLÖSHET I 
STOCKHOLM
Arbetslöshet (öppet arbetslösa +  
konjukturåtgärder) resp. alternativ 
arbetslöshet, uifrån beveridge- 
ekvationen mellan 1996 och 2014, 
procent

Källa: Arbetsförmedlingen
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I dag har fler ett jobb att gå till än tidigare, vilket har 
bidragit till att andelen sysselsatta nu ligger på en klart 
högre nivå än vad som tidigare varit normalfallet. 
Vidare har arbetslösheten minskat i rask takt och lig-
ger nu på nivåer som klart understiger normalfallet.

Samtidigt är företagen i mycket stort behov av 
arbetskraft, särskilt kvalificerad spetskompetens. 
Många företag vittnar om att de måste tacka nej 
till affärer på grund av kapacitetsproblem. Särskilt 
Stockholm är drabbat i och med att fyra av tio 
vakanser finns i Stockholm. Vakanstalen är sär- 
skilt höga inom IT och andra kunskapsintensiva 
branscher som utgör viktiga inslag i Stockholms 
näringsliv. Uppskattningsvis kostar arbetskrafts- 
bristen Stockholm 18 miljarder kronor i utebliven 
årlig produktion. 

Det är också oroande att matchningen har för-
sämrats, vilket kan ha bidragit till en onödigt hög 
arbetslöshet och att långtidsarbetslösheten fryst fast 
vid en mycket hög nivå. Om matchningen mellan 
efterfrågan och utbud hade varit som under tids- 
perioden mellan år 1996 och år 2014 så hade arbets-
lösheten varit två procentenheter lägre än i dag, vilket 
motsvarar ungefär 30 000 färre personer i arbets- 
löshet i Stockholm.  

Kompetenskrisen är kostsam, inte bara i form av 
outnyttjad produktion utan också genom en onödigt 
hög arbetslöshet. Det är därför hög tid att adressera 
frågan på allvar.

Företagen hämmas av en enorm 
brist på arbetskraft
I denna rapport framgår att Stockholms jobbmarknad är het men  
också hämmad av både en akut kompetensbrist och en sämre matchning 
på arbetsmarknaden. 

Det är hög  
tid att adressera 
frågan på allvar.

SLUTSATSER



Handelskammarens förslag för  
att tackla kompetenskrisen

RUSTA TALANGERNA:
• Satsa på specialdesignade kompetensutbildningar mot IT-yrken och andra 

digitala tjänster med stor efterfrågan för personer med särskilt svag ställning 
på arbetsmarknaden. 

• Utöka satsningarna på programmering i grundskolan. 

• Förbättra möjligheterna för företag att vidareutbilda sin personal inom 
digital kompetens. Gå vidare med förslaget om ett kompetensavdrag, där 
arbetsgivaren kan återfå halva kostnaden för köp av externa kurser. 

• Fördubbla satsningarna på yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är ett viktigt och 
lyckat inslag för kompetensförsörjningen och har också fördelen att den bryter 
utanförskapet. Mer satsningar efterfrågas, särskilt inom branscher med stor 
kompetensbrist.

• Utbilda kompetens i större samarbete med näringslivet. Högskola och 
universitetsväsendet måste inriktas och volymjusteras än mer efter dagens 
och framtidens marknadsbehov.  

ATTRAHERA TALANGERNA:
• Skapa ett bemannat ”Stockholm House of Global Talents” som ska kunna 

bistå med rådgivning om svenska regler och annan praxis till både potentiella 
och befintliga arbetskraftsinvandrare samt svenska företag.

• Inför talangvisum för internationella talanger med färsk examen på 
avancerad nivå från något av de 100 högst rankade universiteten i världen.

• Inför ett ”investerar- och start-up-visum” som ger ett snabbspår för 
entreprenörer och investerare från länder utanför EU:s inre marknad. Syftet är 
att de ska kunna starta och driva företag samt genomföra nya investeringar, så 
kallade greenfield-investeringar, där det finns en tydlig koppling till jobb och 
tillväxt.
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VÄRNA TALANGERNA:
• Tydliggör Arbetsförmedlingens primära ansvarsområden. Renodla 

myndighetens arbete mer till kontroll och uppföljning. Låt matchningen och 
förmedlingen skötas av privata aktörer.

• Stoppa Migrationsverkets kompetensutvisningar. Se också över hur den så 
kallade ”sexmånadersregeln”, som får till följd att utvisade talanger inte kan  
få en ny ansökan beviljad, tillämpas.

• Utred om en annan myndighet än Migrationsverket är bättre lämpad att 
hantera ansökningar om arbetstillstånd, då dessa är starkt kopplade till 
arbetsmarknaden och den övergripande näringspolitiken.

• Sänk tröskeln för att ta del av expertskatten och förläng den tillåtna 
perioden från tre till minst fem år. På så sätt anpassas den bättre till 
företagens produktionsmönster och rådande lönestrukturer.

• Frigör de internationella talangerna. Under de två första åren är 
arbetstillståndet kopplat till den arbetsgivare och det yrke som står i beslutet. 
Därefter yrket, under de efterföljande två åren. Det är en inlåsning och borde 
tas bort. Det skulle öka rörligheten och möjliggöra yrkesmässigt avancemang. 

• Satsa på de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ger mest effekt.

UNDERLÄTTA FÖR TALANGERNA:
• Utveckla Arlanda för att möta den prognostiserade passagerartillväxten. 

Satsa också på fler direktlinjer till tillväxthubbar i världen för ökad tillgänglig- 
het och rörlighet. På sikt måste en fjärde och femte landningsbana börja 
diskuteras.  

• Utveckla utbudet av internationella skolor på alla nivåer. 

• Möjliggör för alla som befinner sig tillfälligt i Stockholm för att arbeta eller 
studera att etablera sig på bostadsmarknaden. På kort sikt: gör det skattefritt 
att hyra ut upp till halva bostadsytan och vidta trygghetsåtgärder för en mer 
välfungerande andrahandsmarknad. På lång sikt: genomför brett politiskt 
förankrade reformer som ökar rörligheten och säkrar bostadsbyggandet.

• Förbättra arbetspendlingen i storregionen. Öka turtätheten, arbeta med 
pålitligheten och resenärsupplevelsen på pendeltåg, tunnelbana och bussar, 
förtäta och bygg på höjden på lämpliga platser i syfte att undvika utglesning, 
tidigarelägg fyrspårsutbyggnaden mellan Stockholm och Uppsala, färdigställ 
den östliga förbindelsen och bygg ut tunnelbanan ytterligare. 
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