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Inledning

Stockholms län är en ledande tillväxt- och kunskapsregion. 
För att länet ska stå sig i den internationella konkurrensen är det 
nödvändigt att klara kompetensförsörjningen. Den snabba struk-
turomvandlingen, med en ökad automatisering och digitalisering 
innebär stora förändringar. Många yrken kommer att försvinna 
medan andra tillkommer och vi måste planera framåt utan att  
exakt veta vilka dessa är och vilka behov som kommer att finnas. 

Detta är en kortversion av rapporten Kompetensförsörjning i 
Stockholms län 2050 och beskriver på ett översiktligt sätt den 
framtida kompetensförsörjningen i länet på lång sikt.1 Den tar 
upp framtida arbetskrafts- och kompetensbehov i Stockholms län, 
rekryteringsbehov och tillgång, utbud och efterfrågan på treårigt 
gymnasieutbildade, yrkesutbildade och högutbildade. Då analysen 
genomförs med relativt lång tidshorisont (fram till 2050) medför 
det att osäkerheten ökar jämfört med en prognos på kort sikt. 
Därför visas resultaten på en relativt aggregerad nivå avseende 
bransch, utbildnings- och yrkesgrupper.

1. Kompetensförsörjning i Stockholms län 2050, rapport 2018:8.
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Stockholms 
arbetsmarknad 
växer kraftigtStockholms arbetsmarknad beräknas öka kraftigt. År 2050 beräknas  

1 740 000 personer vara sysselsatta i Stockholms län, en ökning med  

600 000 personer vilket motsvarar en ökning med över 50 procent. 

Vilka branscher växer?
Den kraftiga expansionen av arbetstillfällen drivs till stora delar av att befolk-

ningen i länet växer. Utbildning, vård och omsorg är den bransch som beräknas 

växa kraftigast. Även branscherna Företagstjänster och finansiell verksamhet 

samt Transport och kommunikation beräknas växa kraftigt fram till år 2050. 

Efterfrågan ökar för samtliga utbildningsgrupper
Efterfrågan på sysselsatta beräknas öka för samtliga utbildnings grupper. 

Antalsmässigt beräknas sysselsättningen öka mest för dem med lång  

högskoleutbildning (minst treårig högskoleutbildning). För denna  

utbildningsgrupp beräknas sysselsättningen öka med nästan 180 000  

personer fram till år 2050.

Framtida arbetskraft- och  
kompetensbehov
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Sysselsatt dagberfolkning i Stockholms län fördelat på bransch
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Störst ökning på 
högskoleutbildade 

inom vård och 
pedagogik

Figuren visar hur efterfrågan på högskoleutbildade (kort och lång) beräknas 

utvecklas fram till år 2050 för olika inriktningar. Efterfrågan på sysselsatta 

ökar för samtliga utbildningsinriktningar men störst är ökningen för Vård  

och Pedagogik.

Ökningen av efterfrågan på högskoleutbildade med vårdinriktning  

förklaras av demografiska faktorer. Länets befolkning i vårdkrävande ålder 

ökar under perioden fram till år 2050.

Vård och Pedagogik svarar för mer än hälften av den totala efter fråge-

ökningen av högskoleutbildade under perioden.

Efterfrågan på högskole-
utbildade per inriktning

Sysselsatt dagbefolkning med högskoleutbildning efter inriktning,  
Stockholms län
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Framtida brist eller överskott?
Den framtida efterfrågan kan ställas mot ett fram-

tida beräknat utbud. Efterfrågan är den sysselsatta 

dagbefolkningen och utbudet är befolkningen i 

arbetsför ålder för motsvarande utbildningsgrupp. 

Kvoten mellan sysselsatt dagbefolkning/befolkning i 

arbetsför ålder ger en indikation om det i framtiden 

beräknas uppstå arbetskraftsbrist eller överskott på 

Stockholms läns arbetsmarknad.

Vanligtvis ligger denna kvot inom spannet 0,75–

0,80. Det innebär att normalt är 75–80 procent  

av befolkningen är sysselsatt. Efterfrågan är  

den sysselsatta dagbefolkningen för en specifik  

utbildningsgrupp och utbudet är befolkningen i 

arbetsför ålder för motsvarande utbildningsgrupp. 

Framtida brist på högskoleutbildade  
inom vård
För samtliga utbildningsgrupper ökar kvoten  

sysselsatt dagbefolkning/befolkning fram till 2050. 

Studeras kvoten för de med högskoleutbildning och 

fördelat på utbildningsinriktning framkommer att 

kvoten under perioden fram till år 2050 beräknas 

öka för de med inriktning mot vård och sjunka för de 

med inriktning mot pedagogik. Detta indikerar ett 

framtida regionalt kompetensunderskott på hög-

skoleutbildade med inriktning mot vård. 

Att kvoten mellan efterfrågan och utbud stiger för 

högskoleutbildade med inriktning mot vård och 

sjunker för högskoleutbildade med inriktning mot 

pedagogik beror i båda fallen på den framtida 

demografin. Andelen äldre förväntas öka samtidigt 

som en relativt lägre andel av befolkningen är i unga 

åldrar år 2030 och 2050.

Utbud och efterfrågan – framtida obalanser?

Normalt är 75–80 procent av befolkningen sysselsatt.
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Nya yrken uppstår och gamla försvinner. Det är dock omöjligt  

att på ett träffsäkert vis förutspå vilka nya yrken som uppstår. 

Däremot har strukturella förändringar inom branscher hanterats 

genom att studera om fördelningen av yrken inom olika branscher 

har förändrats över tid. I de fall en förändring av yrkesfördelningen 

inom en bransch har obser verats har denna förändring antagits 

fortsätta även i framtiden. 

Yrkesfördelningen per bransch, inklusive de observerade  

förändringarna, har använts på den framskrivna branschstruk-

turen för 2030 och 2050 vilket resulterar i efterfrågan på olika 

yrkesgrupper. 

Framtidens yrken

Till de branscher där yrkesfördelningen har förändrats hör exempelvis tillverkningsindustrin där en 
större andel idag arbetar inom yrken som kräver teoretisk specialistkompetens jämfört med tidigare. 
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Den framskrivna efterfrågan på 
yrkes kategorier har grupperats 
efter kvalificeringsnivå. Med kvali-
ficeringsnivå avses de formella  
krav på utbildning som ställs upp 
för vart och ett av yrkena. Dessa 
delas in i fyra kategorier.

• Yrken med krav på teoretisk 
specialist kunskap

• Yrken med krav på kortare 
högskole utbildning

• Yrken med krav på gymnasie-
utbildning

• Yrken utan krav på särskild  
yrkesutbildning

7
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Krav på teoretisk 
specialistkompetens

2050        2030        2013

Krav på kortare 
högskoleutbildning
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gymnasieutbildning
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Figuren visar sysselsatt dagbefolkning fördelat efter yrkenas kvalifikations-

krav.

Bland yrken med krav på gymnasieutbildning sticker framförallt gruppen  

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete ut. I denna grupp ingår yrken inom 

vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning beräknas efter-

frågan på vård-och omsorgsyrken öka kraftigt.

Den åldrande befolkningen påverkar även yrken med krav på teoretisk  

specialistkompetens. Den yrkeskategori som procentuellt sett ökar mest 

inom denna kvalifikationsnivå är Hälso-och sjukvård, teoretisk specialist-

kompetens som nästan fördubblas från 20 117 personer till 38 761  

personer fram till år 2050. 

Efterfrågan per yrkesgruppSysselsatt dagbefolkning år 2013, 2030 och 2050  
fördelat efter yrkenas kvalifikationskrav 

Demografin 
påverkar den

framtida 
efterfrågan.
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Tillväxt och 
pensioner styr 
rekryterings-

behovet

Den stora utmaningen är det framtida rekryterings behovet.  

Rekryteringsbehov uppstår när efterfrågan på sysselsatta ökar  

samt när de redan sysselsatta går i pension. Det framtida rekryterings-

behovet är därmed en kombination av efterfrågan och ålders strukturen 

inom respektive yrke. 

Rekryteringsbehovet bland lärare inom yrken med krav på teoretisk  

specialistkompetens sticker ut genom att ungefär 80 procent av de  

51 000 lärare som behöver rekryteras till år 2050 beror av framtida 

pensions avgångar.

Den lägsta andelen pensionsavgångar återfinns inom yrkesgruppen  

Servicearbete utan krav på särskild utbildning (bl.a. städare, köks- och  

restaurangbiträden, tidnings distributörer och vaktmästare). Orsaken till 

detta är att det är en relativt låg medelålder inom den yrkesgruppen. 

Rekryteringsbehov 

Krav på teoretisk 
specialistkompetens

Tillväxt 2013–2030 
Pensionsavgångar 2013–2030 
Tillväxt 2030–2050 
Pensionsavgångar 2030–2050
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Rekryteringsbehov i Stockholms län år 2013–2050 
fördelat på yrkeskvalifikationskrav
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För att skapa en bild av regionens framtida utbud av kompetens har  

tillgångsprognoser fram till år 2050 gjorts för tre olika grupper av  

utbildade. Dessa är högutbildade, yrkesutbildade och personer med  

treårig gymnasieutbildning. 

Tillgångsberäkningarna utgörs av tre delar:

• Hur många med aktuell utbildning av dagens population finns  

kvar vid prognosperiodens slut?

• Hur många tillkommer varje år genom examen från aktuella  

utbildningar i regionen? 

• En uppskattning av nettoflyttningen under perioden för  

respektive utbildningsgrupp.

Tillsammans ger dessa tre delar den totala tillgången för respektive  

utbildningsgrupp för år 2050.

Kan utbudet möta den 
framtida efterfrågan?

Tillgångs-
prognoser för tre 

olika grupper
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På den totala tillgången  
som beräknats för respektive 
utbildningsgrupp har förvärvs-
frekvenser använts för att 
erhålla ett verkligt utbud av 
sysselsatta per utbildnings-
grupp. Detta har gjorts efter-
som samtliga inom en utbild-
ningsgrupp inte antas stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 
Därefter har utbudet jämförts 
med den framtida efterfrågan 
för respektive grupp.

Tillgång 
versus utbud
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Utbud och behov av  
gymnasieutbildade

Utbudet av personer med treårig gymnasieutbildning som högsta utbildning 

har jämförts med efterfrågan/behovet av motsvarande utbildningsgrupp. 

År 2013 var utbudet av personer med treårig gymnasieutbildning 237 000 

personer medan efterfrågan var 273 000 personer. Därmed var det ett 

underskott på Stockholms läns arbetsmarknad för denna utbildningsgrupp 

på 36 000 personer år 2013. 

År 2030 beräknas det vara ett underskott på 42 000 personer då  

utbudet är 340 000 personer och efterfrågan är 382 000 personer. 

År 2050 beräknas det vara ett litet överskott på 16 000 personer då utbudet 

är 464 000 personer och efterfrågan är 448 000 personer. 

Givet att gymnasieskolans kapacitet gradvis byggs ut för att matcha de  

växande årskullarna kommer en balans i princip ha uppstått till år 2050. 

Balansen beräknas dock inte uppstå förrän långt fram i perioden och  

är 2030 är det fortfarande en bristsituation. 

Utbud (utifrån förvärvsgrader) och behov av gymnasialt  
utbildade i Stockholms län år 2050
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Utbud och behov av  
yrkesutbildade

År 2015 var utbudet av yrkesutbildade 288 000 personer medan  

efterfrågan/behovet var 323 000 personer. Därmed var det ett lokalt 

underskott motsvarande 35 000 yrkesutbildade på Stockholms läns  

arbetsmarknad år 2015. 

År 2030 beräknas det var ett underskott på 96 000 personer då utbudet  

är 296 000 personer och efterfrågan 392 000 personer. 

År 2050 riskerar det att uppstå ett underskott på hela 145 000  

yrkes utbildade då utbudet är 316 000 personer och efterfrågan är  

461 000 personer.

Utbud och behov av yrkesutbildade
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År 2013 var utbudet av högutbildade 340 000 personer medan efterfrågan 

var 370 000 personer vilket innebar att det 2013 fanns ett underskott på  

30 000 personer för denna utbildningsgrupp. 

Till år 2030 beräknas efterfrågan växa till 460 000 personer. Utbudet växer 

något mer och beräknas uppgå till totalt 510 000 personer vilket medför  

att det blir ett överskott om 50 000 personer. 

År 2050 beräknas efterfrågan vara nästan 550 000 personer medan utbudet 

minskar mellan 2030 och 2050 till följd av ökande pensioner och minskad 

nettoinflyttning vilket innebär att det år 2050 beräknas råda ett underskott 

om nästan 60 000 högutbildade i Stockholms län. 

Utbud och behov av  
högutbildade 

År 2050 beräknas efterfrågan på högutbildade vara nästan 550 000 personer.
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Framtida brist på yrkesbildade och högutbildade
Stockholmsregionen växer kraftigt de närmaste decennierna.  

Efterfrågan på arbetskraft beräknas växa med nästan 600 000  

personer fram till år 2050. Det motsvarar en sysselsättningstillväxt  

på mer än 50 procent. 

En stor del av den framtida tillväxten drivs av den demografiska  

utvecklingen. Som en följd av detta beräknas branschen Utbildning, 

vård och omsorg uppvisa den största tillväxten vilket leder till att  

sysselsatta inom hälso-, vård- och omsorgsyrken bedöms öka  

kraftigt. 

När den framtida efterfrågan jämförs med det framtida utbudet 

beräknat utifrån tillgångsprognoser för olika utbildningsgrupper 

beräknas det uppstå ett underskott på yrkesutbildade och  

hög utbildade 2050. 

Satsa på fortsatt utbyggd gymnasial- och  

eftergymnasial utbildning

För att lindra framtida brister på såväl yrkesutbildade som  

hög utbildade bedöms en fortsatt utbyggnad av gymnasial- och  

eftergymnasial utbildning vara viktig. Tillgångs beräkningarna är 

nämligen baserade på länets nuvarande utbildningskapacitet.  

En satsning på att höja utbildningskapaciteten för yrkes- och  

högutbildade bidrar därmed till att minska framtida underskott.  

Dessutom blir utbytbarheten högre ju högre utbildning man har,  

dvs. man kan lättare ta ett jobb med lägre krav än vice versa.

Öka förvärvsfrekvensen och ta tillvara kompetensen

Förvärvsgraden ser väldigt olika ut bland olika grupper och det är viktigt 

att verka för insatser som bidrar till en högre förvärvsgrad bland de  

grupper som i dagsläget står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är viktigt 

att ta tillvara på den kompetens som finns i länet och att underlätta så att 

inträdet på arbetsmarknaden kan tidigareläggas eller att utträdet från 

arbetsmarknaden senareläggs.

Digitaliseringen och automatiseringen gör det än mer viktigt att arbeta för 

ett livslångt lärande och att matcha kompetensen mot företagens behov.

Bostäder för olika behov och bra kommunikationer 

För att klara kompetensförsörjningen är det också 

viktigt att arbeta för en variation av bostäder 

för olika behov och bra kommunikationer, 

både inom och utom länet. Genom goda 

kommu nikationer med kringliggande län 

ökar möjligheterna till ökad pendling och 

bidrar till en regionförstoring.

Avslutande kommentarer

En satsning på 
att höja utbildnings-

kapaciteten för yrkes- 
och högutbildade 

bidrar till att 
minska framtida 

underskott. 

Se blå-markerat.Saknas text i manus.
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