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VÅREN 2018 Stockholms län
En sammanfattning av prognosen för arbetsmarknaden

Konjunkturläget
Aktiviteten i den globala ekonomin fortsätter att vara hög och utvecklingen är tydligt
synkroniserad. Samtidigt visar ett flertal indikatorer att den globala tillväxten befinner sig nära toppen. I Sverige råder högkonjunktur, som fortsätter att mogna. Hög
ekonomisk aktivitet och fler anställda är tecken på att den goda, men svagt avtagande
utvecklingen håller i sig över prognosperioden. Liksom i övriga riket har konjunkturen
i Stockholms län nått en mognadsfas. Ekonomin växer, men i något avtagande takt.
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator, visar på fortsatt hög efterfrågan. Även denna
visar en avtagande tillväxttakt.

Ökat antal sysselsatta och arbetslösheten fortsätter sjunka
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka med 43 000
personer över prognosperioden. Innevarande år är prognosen att antalet sysselsatta i
Stockholms län ökar med 23 000 personer. Tillväxttakten avtar något under 2019 och
sysselsättningsökningen beräknas till 20 000 personer. Med denna tillväxttakt ökar
andelen sysselsatta med 1,9 procent under 2018 och med ytterligare 1,6 procent under
2019. Detta betyder att förra årets prognos om 23 000 fler sysselsatta under 2018 ligger
fast och att en naturlig avmattning av tillväxttakten fortsätter under 2019.
I och med en fortsatt god sysselsättningstillväxt i kombination med ett förväntat lägre
inflöde av nya arbetslösa förväntas arbetslösheten, både antals- och andelsmässigt
att sjunka. Den största anledningen till det färre antalet nya arbetslösa är den kraftiga minskningen av nya inskrivna i etableringsprogrammet till följd av det minskade
flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten under det fjärde
kvartalet i år uppgår till 69 300 personer (5,9 procent) för att ett år senare sjunkit ytterligare till 68 500 (5,7 procent).

Arbetslöshetens sammansättning
På länets arbetsmarknad finns det två faktorer som är tydligt representerade hos de
inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Dessa faktorer är födelseland och utbildningsnivå. Flödet av nya arbetssökande är relativt högt i Stockholms län, men många
som anmäler sig arbetslösa har inom en relativt kort tid ett nytt arbete.

För utrikes födda personer i Stockholms län är arbetslöshetsnivån 13,7 procent, för
inrikes födda är arbetslösheten 2,9 procent1. En stor del av förklaringen till denna stora
skillnad är de senaste årens kraftiga ökning av nyanlända flyktingar som deltar i
Arbetsförmedlingens etableringsprogram. För denna grupp är vägen till arbete mycket
längre än för exempelvis inrikes födda beroende på bland annat bristfälliga språkkunskaper, avsaknad av teoretiska kunskaper och nätverk. Därav den högre arbetslöshetsnivån.
Precis som tidigare år är det dock utbildningsnivån som är den tydligaste skillnaden
mellan grupper med hög respektive låg arbetslöshetsnivå. För personer med utbildning
på minst gymnasienivå är arbetslösheten lägre. För övriga inskrivna, det vill säga de
som inte har en slutförd gymnasieutbildning eller lägre utbildningsnivå, är arbetslösheten fortsatt hög.

Utmaningar på Stockholms läns arbetsmarknad
Arbetsgivarna på den svenska arbetsmarknaden efterfrågar arbetskraft med lägst gymnasial utbildning. Samtidigt saknar stora delar av den tillgängliga arbetskraften önskad
praktisk och teoretisk kunskap. Detta medför att bristen på arbetskraft består under
prognosperioden. Utmaningarna på länets arbetsmarknad kvarstår och att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden är fortsatt viktigt för den framtida kompetensförsörjningen.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:
arbetsformedlingen.se/prognoser
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