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Sammanfattning
Sedan våren har utsikterna för världsekonomin försämrats och tillväxtprognoserna har reviderats ned. Bilden är dock tudelad. Medan vissa ekonomier, bland annat den amerikanska, växer
i god takt har tillväxten i euroområdet åter bromsat in. Bakom ligger bland annat en dämpad
utveckling i Tyskland. Trots detta väntas euroområdet gå in i en svag återhämtningsperiod
framöver. Det internationella läget påverkar den svenska ekonomin som uppvisar tecken på
viss avmattning. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet i riket indikerar ett
oförändrat stämningsläge alltsedan förra hösten och förväntningarna på en allt starkare konjunktur från vårens prognos har därmed kommit på skam. Arbetsförmedlingens bedömning
för BNP denna höst har reviderats ned och uppgår nu till 2 respektive 2,3 procent för 2014 och
2015. Den inhemska konsumtionen kommer att vara drivande i svensk ekonomi även framöver.

Försiktigt positivt stämningsläge i Stockholm
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst har det privata näringslivet i Stockholms län fortsatt försiktigt positiva förväntningar på framtiden. Hittills i år har antalet varslade personer legat på en något lägre nivå än det historiska genomsnittet och därtill har antalet
lediga platser trendmässigt ökat under större delen av 2014. Fler av det privata näringslivets
arbetsgivare än i våras uppger att de ligger nära gränsen vid vilken de inte kan producera mer
utan att behöva genomföra ytterligare rekryteringar. Dessa saker sammantaget pekar i riktning mot att Stockholms arbetsgivare kommer att fortsätta öka sina rekryteringar framöver.

Fortsatt jobbtillväxt i länet
Trots det försiktigt positiva stämningsläget tyder den försämrade omvärldskonjunkturen och
utfallsdata över sysselsättningsutvecklingen sammantaget på en svagare utveckling på Stockholms arbetsmarknad under 2014 än vad vår bedömning var i våras. Totalt väntas antalet sysselsatta i Stockholms län öka med 18 000 personer under 2014, vilket kan jämföras med vårens prognos på 26 000. Nedrevideringen sker främst på grund av en nedväxlad utveckling för
de privata tjänstenäringarna.
Avmattningen till trots väntas Stockholms sysselsättningstillväxt vara den högsta i riket även
framöver. Framför allt väntas sysselsättningen öka starkt inom hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster samt byggverksamheten. Samtidigt bedöms arbetslösheten minska med 4 200 personer under innevarande år. Antalsmässigt innebär detta att
70 600 väntas vara inskrivna arbetslösa vid arbetsförmedlingarna i länet under fjärde kvartalet i år. Arbetslösheten bedöms uppgå till 6,2 procent.
Mellan 2014 och 2015 väntas ytterligare en sysselsättningsökning på 21 500 personer. Under
2015 är det framför allt offentlig sektor och byggverksamhet som växlar upp. Antalet arbetslösa bedöms minska något svagare under 2015 än 2014. Sammantaget väntas antalet sjunka
med 3 000 personer vilket skulle innebära 67 600 inskrivna arbetslösa vid fjärde kvartalet
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2015. Detta skulle motsvara en relativ arbetslöshet på 5,8 procent i Stockholms län vid utgången av 2015.

Arbetslöshetens sammansättning
Under det gångna sommarhalvåret hade personer med högst förgymnasial utbildning, utrikes
födda samt unga (18-24 år) de högsta arbetslöshetsnivåerna i Stockholms län. Samtidigt var
det för dessa grupper som skillnaderna mellan Stockholm och riket var som störst, till Stockholms fördel. Vid slutet av oktober i år tillhörde omkring 70 procent av samtliga inskrivna
arbetslösa en eller flera utsatta grupper. Förenande för dessa grupper är, trots mycket stora
variationer mellan de individer som ingår, att de bedöms löpa högre risk att hamna i långa
tider i arbetslöshet. Grupperna är:





arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
arbetslösa födda utanför Europa
arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
arbetslösa äldre (55-64 år)

Anledningen till att unga (18-24 år) inte ingår i de utsatta grupperna är att de har en förhållandevis låg sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Sedan årsskiftet har antalet arbetslösa i Stockholms med inskrivningstider på mer än två år ökat svagt och ligger nu på 19
procent av samtliga inskrivna arbetslösa. För unga utgör andelen inskrivna arbetslösa i gruppen med inskrivningstider på över två år endast 10 procent.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Stockholms län har bland de lägsta arbetslöshetsnivåerna i ett riksperspektiv och därtill den
lägsta ungdomsarbetslösheten. Detta innebär emellertid inte att Stockholms arbetsmarknad
helt står utan utmaningar. Den stora utmaningen på den befintliga arbetsmarknaden i länet är
det gap som råder mellan de krav som länets arbetsgivare ställer och de lediga resurser, i form
av inskrivna arbetslösa, som står till buds.
Länets arbetsgivare efterfrågar vanligen arbetskraft med hög, eller åtminstone gymnasial utbildning, men en stor grupp bland de inskrivna arbetslösa har inte detta. Talande är att den
grupp i länet med högst arbetslöshetsnivåer just är personer med högst förgymnasial utbildning. Gruppen utgörs dessutom till en icke obetydlig del av personer som inte har fullgjord
grundskoleutbildning. Samtidigt fortsätter arbetsgivarnas brist att öka denna höst, framför allt
inom offentlig tjänstesektor. Det dessa arbetsgivare efterfrågar är främst personal med eftergymnasial utbildning. Sammanfattningsvis riskerar detta gap mellan utbud och efterfrågan
hämma länets – och därigenom hela landets – tillväxt.
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Konjunkturläget i Stockholms län
Tudelad omvärldsutveckling
Sedan våren har utsikterna för världsekonomin försämrats och tillväxtprognoserna har reviderats ned på bred front. Arbetsförmedlingens bedömning denna höst är att BNP i världen ökar
med 3,3 procent under 2014 och 3,6 procent under 2015.1 Omvärldsbilden är dock tudelad.
Samtidigt som situationen i USA och Storbritannien har förbättras och tillväxtekonomierna
med Kina i spetsen har en tämligen god utveckling så har euroområdet åter bromsat in. Frankrike och Italien utgör alltjämt sänken för valutaområdet men framför allt är det Tysklands
utveckling som på senare tid har oroat. Landet har gått på tomgång två kvartal i följd och därtill pekar de framåtblickande indikatorerna nedåt. Här spelar situationen i Ukraina och Ryssland in. Trots farhågorna väntas euroområdet ändå gå in i en svag återhämtningsperiod framöver.

Dämpade tillväxtutsikter för Sverige
Även i Sverige kan vissa tecken på ett dämpat stämningsläge skönjas. Utvecklingen för Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator har förvisso varit god sedan våren men pessimismen har ökat bland hushållen vars konfidensindikator verkat dämpande på barometerindikatorn totalt. En trolig orsak är oron för ett ökat osäkert politiskt läge, både i Sverige och i omvärlden. Därtill har den pågående debatten om hushållens höga skuldsättning troligen också
haft betydelse. Riksbankens oktoberbeslut att sänka styrräntan till noll baserades på den låga
inflationen och sänkningen indikerar dämpade förväntningar på utvecklingen framöver. Nollränta till trots har tillväxten ändå varit relativt god hittills under 2014 och under årets tredje
kvartal ökade BNP med 2,1 procent.2
Det som har varit drivande för svensk tillväxt under senare år är den inhemska konsumtionen.
Samtidigt har nettoexporten verkat dämpande. Detta beror dels på hög import, dels på den
påverkan situationen i Europa har på svenska exportföretag. Knappt 75 procent av exporten
går till Europa och hela 40 procent är riktad mot euroområdet. Detta är bakgrunden till att
Arbetsförmedlingens bedömning för svensk tillväxt under prognosperioden har skruvats ned
sedan våren. För 2014 och 2015 beräknas BNP nu landa på 2 respektive 2,3 procent.3 Den låga
konfidensindikatorn för hushållen utgör också ett större orosmoment för framtida tillväxt nu
än tidigare då tillväxten under senare år har baserats på hushållskonsumtionen. Därmed är
den stora nedåtrisken för bedömningarna som görs i denna prognos att något allvarligt inträffar som märkbart dämpar hushållens konsumtion under prognosperioden.

Bedömningen i våras var 3,5 procent för 2014 och 4 procent för 2015.
Avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. Tredje kvartalet 2014
innehöll lika många arbetsdagar som tredje kvartalet 2013 varför BNP-utvecklingen inte korrigerades för
någon kalendereffekt.
3 Bedömningen i våras var 2,5 procent för 2014 och 3,1 procent för 2015.
1

2
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Stämningen fortsatt positiv i Stockholm
Stockholm fortsätter att vara rikets snabbast växande län, både i termer av befolkning och
antalet jobb. Länet har haft rikets starkaste sysselsättningsutveckling i såväl absoluta som
relativa termer varje år sedan finanskrisen.4 Den positiva utvecklingen beror i grunden på en
kraftigt växande befolkning som dels kommer av att det föds många barn, dels att många personer flyttar till regionen både från resten av landet och från utlandet. Under de senaste årens
skakiga omvärldsutveckling har Stockholm också klarat sig relativt väl mycket tack vare sin,
för perioden, gynnsamma näringsstruktur. Med en låg andel jobb inom industrin är länet
mindre direkt exponerat mot det krisdrabbade Europa.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst ger det privata näringslivet i länet
uttryck för en fortsatt svagt positiv förväntan på sin efterfrågeutveckling kommande sex månader. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för det privata näringslivet indikerar ett
bättre stämningsläge än normalt vilket den har gjort sedan förra hösten. Resultatet bekräftas
också av Konjunkturinstitutets (KI) regionala konfidensindikator för näringslivet som sedan
tredje kvartalet ifjol ligger stabilt över sitt historiska medelvärde.5
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Stockholms län, våren
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SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
KI, regional konjunkturbarometer, tredje kvartalet 2014.
6 För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
4
5
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Näringslivets syn på sin efterfrågeutveckling påverkar starkt deras efterfrågan på arbetskraft.
Det är dock inte den enda faktorn som spelar in. Både kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal och, inte minst, den faktiska konjunkturutvecklingen spelar en tydlig roll. Efterfrågan på
arbetskraft kommer sedan till uttryck i form av antalet lediga platser, upplevd brist på personal, lagda varsel samt rekryteringar och resulterar sammantaget i de förändringar av totalt
antal sysselsatta som sker på arbetsmarknaden.
Hittills i år har antalet varslade personer i Stockholms län pendlat kring 1 000 per månad vilket är en något lägre nivå än genomsnittet det senaste decenniet. Samtidigt har antalet lediga
platser anmälda till Arbetsförmedlingen i Stockholms län ökat trendmässigt under hela 2014. I
höstens intervjuundersökning uppger också fler privata arbetsgivare än i våras att man ligger
nära gränsen vid vilken man inte kan producera mer utan att genomföra ytterligare rekryteringar. Andelen arbetsgivare som kan öka sin produktion med som mest tio procent innan de
måste nyanställa ligger nu strax över det historiska genomsnittet. Alla dessa indikatorer antyder att arbetsgivarna kommer att fortsätta att öka sina rekryteringar framöver.7 Resultaten
från hösten intervjuundersökning pekar trots detta i en mer negativ riktning för tillväxten av
jobb i länet än vad den gjorde i våras. Detta bekräftas också av senaste Arbetskraftsundersökningarna.8

Antalet sysselsatta fortsätter öka
Mellan sista kvartalen 2013 och 2014 väntas antalet sysselsatta i länet öka med 18 000. Fram
till och med sista kvartalet 2015 väntas ytterligare 21 500 jobb tillkomma. Detta motsvarar
sysselsättningsökningar på 1,6 respektive 1,9 procent vilket kan sägas ligga i linje med genomsnittet för perioden 2004-2012 som är 1,8 procent.

7
8

Historiska genomsnitt i stycket avser perioden våren 2007 till nu.
SCB, AKU, tredje kvartalet 2014.
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Sysselsatta9 16-64 år i Stockholms län, 2004-2015, prognos 2014 och 2015
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Prognosen innebär nedrevideringar sedan våren då bedömningen var att antalet sysselsatta
skulle öka med 26 000 under 2014 för att sedan växla upp till en ökning på 30 000 under
2015. Anledningen till den nu svagare bedömningen i förhållande till i våras är att utsikterna i
omvärlden har försämrats. Därtill tycks sysselsättningstillväxten för riket ha stannat av enligt
senaste AKU.10 En ytterligare förklaring till nedrevideringen för Stockholms del är ett förändrat antagande om fördelningen mellan storstadslän och övriga län då den offentliga tjänstesektorn på riksplanet väntas växla upp sin sysselsättningsökning i förhållande till det privata näringslivet. Eftersom andelen sysselsatta inom den offentliga sektorn i Stockholms län är lägre
än motsvarande andel på riksplanet bedöms länet falla lite sämre ut i den regionala fördelningen av sysselsättningstillväxten denna höst.
Under 2014 väntas den starkaste jobbtillväxten ske inom hotell- och restaurangverksamhet
samt personliga och kulturella tjänster, byggverksamhet samt utbildning och vård och omsorg.
Svagast väntas utvecklingen bli för de delar av näringslivet som har stor exponering mot
Europa, företrädesvis transport och industri. Under 2015 väntas samma branscher som under
2014 driva sysselsättningsökningarna men med vissa skillnader i inbördes ordning. Bedömningen utifrån höstens intervjuundersökning är att särskilt byggverksamheten, vård och omsorg samt utbildning växlar upp.

Arbetslösheten fortsätter minska
Befolkningstillväxten i Stockholms län har medfört en successivt växande arbetskraft. Utvecklingen för den relativa arbetslösheten avgörs av relationen mellan antalet arbetslösa och arbetskraften som i sin tur beror på utvecklingen för antalet sysselsatta. Sedan mitten av förra
året har antalet inskrivna arbetslösa minskat samtidigt som jobben har blivit fler. Därmed har

9

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
SCB, AKU oktober 2014.
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den relativa arbetslösheten sjunkit.11 Sysselsättningstillväxten väntas bli så pass stark under
prognosperioden att antalet arbetslösa sjunker ytterligare.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Stockholms län kvartal 4, 2004-2015, prognos för kvartal
4 2014 och 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen

Mellan fjärde kvartalet 2013 och dito2014 väntas antalet arbetslösa minska med 4 200 personer för att vid slutet av innevarande år uppgå till 70 600 personer. Tillsammans med den förväntade sysselsättningsökningen motsvarar detta en arbetslöshet på 6,2 procent. Fram till och
med fjärde kvartalet 2015 bedöms antalet arbetslösa sjunka med ytterligare 3 000 personer.
Detta skulle innebära 67 600 inskrivna arbetslösa vid slutet av nästa år, motsvarande en relativ arbetslöshetsnivå på 5,8 procent.
I förhållande till vårens prognos, med minskningar på 4 500 respektive 5 000 personer för
2014 och 2015, innebär detta en nedrevidering, särskilt för 2015. Den huvudsakliga anledningen är att sysselsättningsökningen förväntas bli lägre med konsekvensen att färre personer förväntas lämna arbetslöshet för arbete än vid vårens bedömning.

Stora regionala skillnader
På riksnivå väntas sysselsättningen öka under hela prognosperioden. Samtliga län bidrar till
sysselsättningsökningen under prognosperioden men det finns stora skillnader inom landet.
Liksom tidigare fortsätter regioner med en mer diversifierad näringsstruktur och större tyngdpunkt i privat tjänstesektor att uppvisa en starkare jobbtillväxt än län men tydligare industriprägel. Bland de snabbast växande återfinns därmed de tjänstetunga storstadslänen men även
län som Uppsala, Östergötland och Halland. Stockholm är liksom tidigare år det län i riket
11 Arbetslöshet avser inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft. Inskrivna arbetslösa
definieras som summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd (16-64 år). Registerbaserad arbetskraft definieras som summan av inskrivna arbetslösa under mätmånaden plus förvärvsarbetande nattbefolkning (16-64 år) enligt senast tillgängliga RAMS.
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Jobbchanser
Jobbchansen relaterar antalet inskrivna arbetslösa som lämnat för arbete till samtliga
inskrivna arbetslösa.12 Resultatet kan sägas beskriva den genomsnittliga sannolikheten
för en individ att få ett arbete under en specifik månad och möjliggör därmed jämförelser
mellan grupper. Diagrammet nedan åskådliggör skillnader över tid mellan å ena sidan
utsatta grupper - som innefattar personer med en högre genomsnittlig sannolikhet att
hamna i långvarig arbetslöshet - och å andra sidan övriga inskrivna.13 Skillnaderna grupperna emellan är inte förvånande; personer med hög risk att hamna i långvarig arbetslöshet har rimligtvis också en lägre jobbchans, det vill säga en lägre sannolikhet att få ett
arbete.
Jobbchanser för utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa 16-64 år, Stockholms län, januari 2004-oktober 2014
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Av ovan diagram framgår att jobbchanserna har varierat över tid för båda grupper. Under
de goda åren som föregick finanskrisen 2008-2009 ökade chanserna kraftigt för att efter
krisen istället sjunka tillbaka. Under krisåren minskade jobbchanserna på grund av en
ökad konkurrens på arbetsmarknaden som berodde på sysselsättningsminskningar. Att
nivåerna för båda grupper ligger konstant lägre efter än före krisen är bland annat en
statistisk effekt.14

Jobbchansen beräknas genom formeln: ”Inskrivna arbetslösa som lämnat till arbete med eller
utan stöd under månaden/(kvarstående inskrivna arbetslösa månaden innan + 0,5*nyinskrivna
arbetslösa under månaden)”.
13 Grupperna som räknas till de som är utsatta för högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet är: högst förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre (55-64 år). I gruppen övriga ingår samtliga inskrivna
arbetslösa som inte ingår i någon av nämnda grupper.
14 Se Harkman, A. (2014), ”Jobbchansens utveckling”, Working paper 2014:1, Arbetsförmedlingen,
för mer information.
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Näringsgrenar
Stockholms län har en väldiversifierad näringsgrensstruktur vilket betyder att sysselsättningsutvecklingen inte är beroende av någon enskild del av ekonomin. Länets främsta
kännetecken är den höga andelen jobb inom privat tjänstenäring där branscherna handel,
transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet
och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster ingår. Totalt står dessa
branscher för hela 58 procent av jobben i länet vilket är den högsta andelen i landet. Näst
störst är den offentliga tjänstenäringen med 28 procent och därefter kommer industrin
och byggverksamheten som omfattar 7 respektive 6 procent av alla jobb. Lägst andel jobb
återfinns inom jord- och skogsbruket som endast sysselsätter 0,3 procent av alla personer
med arbetsplats i länet.15
Andel förvärvsarbetande16 per näringsgren och bransch i Stockholms län
2012

Finansiell verksamhet
&
företagstjänster 22%
Offentliga tjänster
28%
Privata tjänster 58%

Handel 14%

Information &
kommunikation 8%
Industri 7%
Bygg 6%

Transport 5%
Personliga & kulturella
tjänster 5%
Hotell & rest. 4%

Jord- och skogsbruk
0,3%

Den privata tjänstenäringens tyngd är det som tydligast skiljer Stockholm från riket i
stort. Samtidigt är en hög andel jobb inom näringsgrenen ett drag som länet delar med
övriga storstadslän. Skåne har dock en högre andel förvärvsarbetande inom både industri
och offentliga tjänster än Stockholm medan Västra Götaland framför allt har en högre
andel jobb inom industrin. De län som uppvisar störst skillnader mot Stockholm gällande
andel förvärvsarbetande inom privat tjänstenäring är Blekinge och Gävleborgs län som
båda ligger på andelar endast strax över 30 procent.
I följande avsnitt görs en analys av svaren från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst för alla näringsgrenar och branscher i Stockholms län. Varje avsnitt av15
16

SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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slutas med vår bedömning av utvecklingen för antalet sysselsatta i respektive näringsgren
eller bransch under prognosperioden.

Jord- och skogsbruk
Näringsgrenen jord- och skogsbruk17 omfattar 0,3 procent av samtliga förvärvsarbetande i
Stockholms län, motsvarande 2 800 personer. Som jämförelse är andelen i riket omkring
1,5 procent. I länet är Ekerö, Norrtälje och Vallentuna de kommuner som har den högsta
andelen förvärvsarbetande inom näringsgrenen medan Stockholms stad har den lägsta.
Jord- och skogsbruk har haft en svagt negativ sysselsättningsutveckling under åren 20072012 vilket inneburit att andelen förvärvsarbetande successivt har minskat.18
I länet är det växtodlingen som är den största näringen medan djurbesättningarna är
krympande och mjölkbönderna också mycket få. Utmärkande för länet är hästnäringens
storlek som omkring tio procent av lantbrukarna får sina huvudsakliga intäkter från.19
Jord- och skogsbruk är den näringsgren med marginal högst andel sysselsatta i egna företag. Vidare har näringsgrenen högst andel sysselsatta i åldrarna 55-64 år vilket innebär
att näringen är inne i en i en stor generationsväxling. Samtidigt är det inte ovanligt att
fortsätta arbeta även efter att man uppnått allmän pensionsålder just i denna näringsgren.
Vårens intervjuundersökning visar på en fortsatt svag utveckling för näringsgrenen. Efterfrågeutvecklingen det gångna halvåret har för den tredje undersökningen i rad varit lägre
än normalt. På sex månaders sikt är de samlade efterfrågeförväntningarna mycket svaga
med fler arbetsgivare som tror på en negativ än positiv utveckling. På sex till tolv månaders sikt är läget dock inte lika dystert och förväntningarna ligger mer i linje med de normala. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet sjunkit något vilket tyder på ett avtagande
rekryteringsbehov framöver. Anställningsplanerna på ett år sikt har också mattats av
något men förändringarna från i våras är små. Arbetsförmedlingen samlade bedömning
är att antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk fortsätter att minska under såväl 2014
som 2015. Eftersom näringsgrenen sysselsätter så pass få personer så ger detta i praktiken dock inget utslag på den totala sysselsättningen.

Industri
Näringsgrenen industri består av tillverkningsindustri, energi- och vattenförsörjning samt
avfallshantering och återvinning.20 Industrin i Stockholms län har sin tyngdpunkt i telekom, läkemedelsindustri och lastbilsproduktion och omfattar drygt 7 procent av samtliga
förvärvsarbetande i länet, motsvarande 75 400 personer.21 Med detta ligger länet lägst i
riket, där andelen är nära dubbelt så hög. Tvärtemot en vanlig föreställning är huvuddelen av de förvärvsarbetande inom industrin i Stockholms län inte produktionspersonal
utan tjänstemän. I länet sticker framför allt Södertälje kommun ut med en andel förvärvsarbetande inom industrin på 35 procent. Detta hänger samman med att kommunen
SNI 2007-koder 01-03.
SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
19 LRF, Lantbruksbarometern 2011.
20 SNI 2007-koder 05-35.
21 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
17

18

14

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Stockholms län

15

utgör hemvist för två av länets största arbetsgivare inom industri som, tillsammans med
underleverantörer, sysselsätter en inte obetydligt andel av hela länets industrianställda.
Andel förvärvsarbetande22 inom industrin per kommun i Stockholms län 2012
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Under åren 2007-2012 sjönk antalet förvärvsarbetande inom industrin med i genomsnitt
1,6 procent årligen. Orsakerna till den här utvecklingen har varit flera. Först och främst
sänkte finanskrisen den europeiska marknad som näringsgrenen är så beroende av. Därtill är industrin inne i en kontinuerlig strukturomvandlingsprocess som ytterligare påskyndades av finanskrisen. Kopplat till detta är också att delar av näringsgrenens rekryteringar har lagts ut på bemanningsföretag vars förvärvsarbetande inte statistikförs till industrin utan istället inom den privata tjänstenäringen. Allt detta sammantaget har bidragit till minskningarna av antalet förvärvsarbetande inom näringsgrenen på senare år. 23

Tydlig dämpning av förväntningarna i industrin
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst har förväntningsläget på kommande efterfrågan inom industrin tydligt dämpats. Som diagrammet på följande sida
visar är förväntningarna på kommande sex månader nu lägre än genomsnittet för perioden våren 2007 till nu och även förväntningarna för tidsperioden kommande sex till tolv
månader har dämpats sedan våren.

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Värt att notera är att industriarbetsgivarna också har kopplingar till sysselsättningsutvecklingen i
den privata tjänstenäringen via sin påverkan på efterfrågan även på andra företagstjänster.

22
23
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Stockholms
län, våren 2007-hösten 2014
70
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Samtidigt som förväntningsläget är svagt har både kapacitetsutnyttjandet och bristen gått
upp denna höst och ligger nu över det normala för den tidsperiod diagrammet ovan omfattar. Andelen arbetsgivare som kan öka sin produktion med max 10 procent innan de
behöver nyanställda ligger denna höst på 63 procent och andelen industriarbetsgivare
som har upplevt brist de senaste sex månaderna är 34 procent. Industriarbetsgivarna
rapporterar att den vanligaste effekten av bristen var att rekryteringarna tog längre tid än
normalt och den vanligaste konsekvensen blev främst att befintlig personal fick arbeta
mer.
I höstens intervjuundersökning skruvas förväntningarna på antalet anställda kommande
år dock ner och arbetsgivarna tror nu på en sämre utveckling jämfört med genomsnittlig
förväntan perioden våren 2007 till nu. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning
blir därför att antalet sysselsatta inom industrin i Stockholms län minskar under båda
prognosåren. Industrin är den näringsgren som förväntas ha den svagaste sysselsättningsutvecklingen av alla näringsgrenar i länet under prognosperioden.

Byggverksamhet
Byggverksamheten består av nybyggnation och ombyggnad av bostäder, lokaler och anläggningar.24 Branschen omfattar 6 procent, eller 64 300 personer, av samtliga förvärvsarbetande i länet. I diagrammet på följande sida visas andelen förvärvsarbetande inom
branschen för Stockholms alla kommuner. Värt att notera är att huvuddelen av kommunerna ligger över genomsnittet för riket medan länet som helhet har en lägre andel förvärvsarbetande i näringsgrenen än riket. Den huvudsakliga anledningen till detta är landets största kommun, Stockholms stad, drar ner länets genomsnitt.

24

SNI 2007-koder 41-43.
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Andel förvärvsarbetande25 inom byggverksamhet per kommun i Stockholms
län 2012
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Byggverksamheten i Stockholms län kan se tillbaka på en stark utveckling för antalet förvärvsarbetande under senare år. Perioden 2007-2012 var ökningen i genomsnitt 3,1 procent vilket är den dubbla takten jämfört med jobbtillväxten totalt i länet under dessa år.
Bakgrunden till denna goda utveckling är de kraftiga befolkningsökningarna i Stockholm
under det senaste decenniet. Utvecklingen har både ökat behovet av bostäder och anläggningar och därtill lokaler till länets näringsliv. Trots den goda utvecklingen har bostadsbyggandet ändå varit lågt i förhållande till befolkningstillväxten. Detta har fått som konsekvens att bostadsbristen i länet är stor.26

Optimistiska tongångar från bygg
I höstens intervjuundersökning fortsätter optimismen att öka bland byggarbetsgivarna i
Stockholms län. Trenden har varit uppåtgående sedan förra hösten och nivåerna indikerar ett mycket gott förväntningsläge för efterfrågan på branschens tjänster kommande sex
månader.

25
26

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Stockholms läns landsting, Regional bedömning av behovet av nya bostäder, 2012.
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Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader,
Stockholms län, våren 2007-hösten 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ligger också i linje med den
senaste regionala konfidensindikatorn för byggverksamhet i Stockholms län som indikerar ett förhållandevis gott förväntningsläge för kommande kvartal.27
Att förväntningsläget inom näringsgrenen är starkt är mindre förvånande med tanke på
omfattningen av byggprojekt i länet. Bland pågående stora infrastrukturprojekt under
prognosperioden kan bland annat byggandet av Norra länken och Citybanan samt tvärbanans förlängning nämnas.28 På bostads- och lokalsidan kan projekt som Barkarbystaden, Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Liljeholmen – Årstadal – Lövholmen nämnas. Hittills i år29 ligger påbörjad nybyggnation av bostäder på en lägre nivå än samma
period ifjol. Antalet uppgick under årets tre första kvartal totalt till 8 200 vilket dock borgar för att helårsantalet åtminstone kommer att landa i den nedre delen av intervallet på
mellan 9 000 och 16 000 bostäder som enligt landstingets beräkningar krävs varje år
fram till 2030 för att bygga bort bostadsbristen och samtidigt möta kommande befolkningsökningar.30
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst fortsätter byggarbetsgivarna att
uppge ett ökat kapacitetsutnyttjande. Hela 77 procent uppgav att de max kan öka sin produktion med 10 procent innan de behöver nyanställa. Genomsnittet för perioden våren
2007 till nu är 71 procent. Även bristtalen har ökat denna höst men de ligger, till skillnad
från andelen för kapacitetsutnyttjandet, ändå på en lägre nivå än genomsnittet för våren
2007 till nu. Sammanlagt uppgav 29 procent av byggarbetsgivarna att de har upplevt brist
på personal de senaste sex månaderna.
Den ökande tillförsikten inför framtiden visar sig också i byggarbetsgivarnas anställningsplaner som pekar mot att antalet sysselsatta kommer att öka under prognospe-

KI, Stockholmsbarometern, tredje kvartalet 2014. Förväntningar avser fjärde kvartalet 2014.
Vid tidpunkten för skrivandet av detta avsnitt var framtiden för projekten Förbifart Stockholm
och ombyggnaden av Slussen oviss.
29 SCB, första tom tredje kvartalet 2014.
30 Stockholms läns landsting, Regional bedömning av behovet av nya bostäder, 2012.
27

28
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rioden. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning blir att antalet sysselsatta inom
byggverksamheten kommer att öka starkt, både under innevarande år och under 2015.

Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn är ett samlingsnamn för en rad branscher som sinsemellan
skiljer sig mycket åt. Näringsgrenen är den som enskilt sysselsätter flest i Sverige. Detta
gäller i särskilt hög grad i Stockholm där den omfattar 627 000 personer eller 58 procent
av samtliga förvärvsarbetande. En anledning till storleken är att företag som verkar inom
andra sektorer köper in tjänster från privat tjänstesektor. Därtill redovisas företags huvudkontorsverksamhet inom näringsgrenen även om företaget i sin helhet tillhör en annan. Näringsgrenens andel av samtliga förvärvsarbetande har vuxit under åren 20072012. Hela denna ökning har skett inom delbranschen finansiell verksamhet och företagstjänster som innefattar just dessa verksamheter. Näringsgrenens bredd gör den motståndskraftig mot försämringar i enskilda delar av ekonomin. Mellan åren 2007 och 2012
har antalet förvärvsarbetande inom privata tjänster i länet ökat med i genomsnitt 1,9 procent årligen vilket är näst högst efter byggverksamheten.31
Den privata tjänstesektorns storlek gör den avgörande för utvecklingen i länet i stort.
Fördelningen är dock inte jämn över länet. Högst andel förvärvsarbetande inom den privata tjänstesektorn återfinns i Sigtuna, följt av Stockholms stad och Sundbyberg. Övriga
kommuner ligger under länsgenomsnittet, vilket beror på att Stockholms stad kraftigt
drar upp detta. Av alla som arbetar i kommunen verkar hela två av tre inom näringsgrenen. Även pendlingsströmmarna inom den privata tjänstesektorn i länet går i hög grad till
Stockholms stad.
Andel förvärvsarbetande32 inom privata tjänster per kommun i Stockholms
län 2012
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Fortsatt tillväxt inom privat tjänstesektor
Stockholms län har rikets högsta andel jobb inom de privata tjänstenäringarna med en
nivå på 57 procent att jämföra med rikssnittet på 44 procent. Tack vare näringsgrenens
relativt stora exponering mot hemmamarknaden har detta förhållande satt Stockholm i
ett gynnsamt läge under åren som följt på finanskrisen då den svenska exportsektorn haft
svårt att få avsättning för sina produkter. Denna situation förväntas bestå under prognosperioden och återspeglas i höstens intervjuundersökning. Diagrammet nedan visar arbetsgivarnas efterfrågeförväntningar för kommande sex månader.
Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Stockholms län, våren 2007-hösten 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Som framgår är förväntningsläget inför framtiden på nästan exakt samma nivå som i våras, vilket indikerar ett oförändrat stämningsläge inför det kommande halvåret. Bristnivåerna inom näringsgrenen har också ökat från i våras. Drygt en femtedel av arbetsgivarna uppger att de har haft svårt att rekrytera arbetskraft. De vanligaste konsekvenserna för
rekryteringarna var att dessa tog längre tid än normalt att genomföra. På arbetsstället var
den vanligaste effekten att befintlig personal fick arbeta mer och att man tackade nej till
order. Även kapacitetsutnyttjandet har ökat relativt mycket sedan vårens omgång och
ligger nu över det historiska genomsnittet. Tillsammans med en ökad efterfrågan talar
detta för ett fortsatt växande antal sysselsatta inom näringsgrenen.
Bilden från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst bekräftas av KIs senaste regionala barometer. Konfidensindikatorn, som mäter stämningsläget bland länets
privata tjänstearbetsgivare, har ökat från en nivå strax under det normala under andra
kvartalet 2014 till strax över för tredje kvartalet. Också vad gäller antalet anställda framöver är arbetsgivarna optimistiska.
Driven av en fortsatt god inhemsk ekonomi bedöms den privata tjänstesektorn fortsätta
expandera under prognosperioden. I avsnitten som följer ges en mer utförlig beskrivning
av Arbetsförmedlingens bedömning av utvecklingen för branscherna inom näringsgrenen
under prognosperioden.
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Handeln
Handeln är med sina 149 000 förvärvsarbetande den näst största delbranschen inom den
privata tjänstesektorn. Branschen består av detalj-, parti- och provisionshandel samt
handel och reparationer av motorfordon.33 Den genomsnittliga årliga jobbtillväxten mellan 2007 och 2012 var 1,1 procent.34
Handelns arbetsgivare har sett en kraftigt ökad efterfrågan under de senaste sex månaderna och ligger i höstens undersökning något över sitt historiska genomsnitt. Framtidsförväntningarna har däremot försvagats sedan våren och andelen arbetsgivare som tror
på en positiv utveckling är nu lägre än normalt för såväl sex som sex till tolv månaders
sikt. Det är emellertid inte tal om några drastiska förändringar och bilden av en avmattad
efterfrågan bestrids av KIs regionala konfidensindikator för handeln som utvecklats starkt
och med god marginal överstiger det historiska genomsnittet.
Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet sjunkit något i jämförelse med våren vilket indikerar
färre rekryteringar framöver. Bilden kompliceras dock av en rätt kraftigt ökad andel arbetsgivare, omkring 20 procent, som uppger att de har upplevt brist på arbetskraft. Andelen är emellertid låg i jämförelse med andra branscher. Den vanligaste effekten av bristen
på rekryteringarna var att dessa drog ut på tiden. För arbetsstället innebar bristsituationen vanligast en minskad produktion/service och att befintlig personal fick jobba mer.
Handelns utveckling beror till stor del på utvecklingen för privat konsumtion vilken i sin
tur beror på hushållens ekonomiska situation. KI uppger att hushållens förväntningar på
sin egen och rikets ekonomi sjönk i oktober men de bedömer samtidigt inte att den egna
konsumtionen kommer att minska. Konfidensindikatorn för hushållen har under hela
året legat omkring det historiska genomsnittet.35 Givet den goda inhemska ekonomin
väntas en fortsatt tillväxt av privat konsumtion men en sänkning av tillväxttakten.
Medan anställningsplanerna i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ligger i närheten av det historiska genomsnittet visar KIs regionala konjunkturbarometer för handeln
upp framtidsförväntningar som är bättre än normalläget. Den sammantagna bilden för
handeln är trots detta att läget för branschen försvagats något sedan våren. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta i Stockholms län ökar under såväl 2014
som 2015.

Transport
Transport består av land-, sjö- och lufttransport, magasinering och stödtjänster till transport samt post- och kurirverksamhet.36 Sammantaget sysselsätter branschen 57 000 personer i Stockholm län vilket motsvarar 5 procent av samtliga förvärvsarbetande.37 Antalet
har stått stilla under åren 2007 till 2012. Eftersom länets näringsliv har vuxit kraftigt
under denna period har andelen förvärvsarbetande inom transport fallit tillbaka. Transportbranschen är beroende av utvecklingen för byggnadsverksamheten, men också industrin.
SNI 2007-koder 45-47.
SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
35 KI, oktober 2014. Avser hushåll i hela riket.
36 SNI 2007-koder 49-53.
37 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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I höstens undersökning uppger transportarbetsgivarna en ökande efterfrågan under de
senaste sex månaderna och hamnar nära historiskt genomsnittliga nivåer. Efterfrågan
inom branschen svänger kraftigt och ligger genomsnittligen på relativt låga nivåer i förhållande till andra branscher. Nära tre av tio arbetsgivare uppger att de har haft brist
under det gångna halvåret vilket innebär en ökning från våren. Den vanligaste effekten av
bristen för rekryteringarna var att arbetsgivarna inte lyckades genomföra dessa. Den vanligaste konsekvensen var att man tackade nej till order.
Arbetsgivarnas framtidsutsikter har dämpats svagt för såväl kommande sex månader som
på sex till tolv månaders sikt. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet ökat till de högsta
nivåerna under jämförelseperioden 2007 till nu. Andelen arbetsgivare som högst kan öka
sin produktion med 10 procent innan rekryteringar krävs har pendlat mellan 64 och 78
procent men uppgår i höstens undersökning till hela 88 procent. Utvecklingen talar för
att rekryteringarna skulle kunna öka framöver. Detta motsägs dock av arbetsgivarnas
anställningsplaner som är mycket återhållsamma.
Grundat på detta och en internationell konjunkturutveckling som via industrin försvagar
transportbranschen är Arbetsförmedlingens bedömning att sysselsättningen inom branschen kommer att vara oförändrad under 2014 för att minska svagt under 2015.

Hotell, restaurang, personliga och kulturella tjänster
Branscherna hotell- och restaurangverksamhet respektive personliga och kulturella tjänster38 sysselsätter tillsammans 102 000 personer, eller drygt 9 procent, av de som jobbar i
Stockholms län. Störst är personliga och kulturella tjänster med 56 000, eller 5 procent,
av länets samtliga förvärvsarbetande medan hotell- och restaurangverksamheten omfattar 46 000 personer, motsvararande 4 procent. Sammantaget har sysselsättningsutvecklingen för branscherna varit mycket god under de gångna åren med en tillväxt på 3,1 procent årligen under perioden 2007 till 2012. Starkast har utvecklingen varit för hotell- och
restaurangverksamhet men kan beskrivas som mycket god för båda branscher.39
I höstens intervjuundersökning anger arbetsgivarna att de har haft en något bättre efterfrågeutveckling jämfört med i våras. Säsongsvariationerna är dock stora40 och vid en jämförelse med förra hösten så har efterfrågan istället minskat. Andelen arbetsgivare som har
haft brist på arbetskraft är däremot densamma som för ett år sedan. Här skiljer sig
branscherna dock åt. Medan bristnivåerna sjunkit för arbetsgivarna inom personliga och
kulturella tjänster uppvisar hotell och restaurang en succesiv ökning från förra hösten.
Bland annat råder det stor brist på kockar och bagare/konditorer. En vanlig effekt av bristen under det gångna halvåret var att rekryteringarna drog ut på tiden och att man sänkte
kraven på yrkeserfarenhet. Arbetsgivarna uppger också att den befintliga personalen ofta
fick arbeta mer.
Efterfrågeförväntningarna för kommande sex månader har ökat i förhållande till hösten
2013 men en relativt beskedlig sänkning kan noteras på sex till tolv månaders sikt. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet sjunkit något. Sammantaget återspeglas denna dämpning
SNI 2007-koder 55-56 och 90-97.
SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
40 Detta gäller framför allt inom hotell- och restaurangverksamheten.
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i anställningsplanerna som är mer återhållsamma i jämförelse med situationen förra hösten. Givet branschernas starka sysselsättningsutveckling i närtid är Arbetsförmedlingens
bedömning trots en viss dämpning att branscherna sammantaget fortsatt kommer att
vara bland de som utvecklas bäst med en starkt ökande sysselsättning under både 2014
och 2015.

Information och kommunikation
Inom information och kommunikation41 återfinns arbetsgivare inom både IT och media.
IT är den dominerande delen och en majoritet av branschens 82 000 förvärvsarbetande
verkar här. Totalt omfattar näringsgrenen 8 procent av alla förvärvsarbetande i länet.
Mellan åren 2007 och 2012 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen i branschen varit 1,1 procent.42 Stockholms län är rikets självklara centrum för branschen med
omkring hälften av samtliga förvärvsarbetare. Länet utgör också hemvist för ett av Europas största kluster inom IT.
I höstens intervjuundersökning uppger arbetsgivarna en svagt minskande efterfrågan
under de gångna sex månaderna och hamnar därmed något under det historiska genomsnittet. Fortfarande ingår man dock i den grupp branscher som har haft den mest positiva
efterfrågeutvecklingen. Bristnivåerna har under samma period ökat mycket kraftigt. I
våras uppgav omkring 30 procent av arbetsgivarna att man upplevt brist, en nivå som i
höstens undersökning höjts till 44 procent. Med detta är information och kommunikation
med god marginal den bransch inom privata tjänstenäringarna där flest arbetsgivare
uppger sig ha rekryteringsproblem. De yrkeskategorier det framför allt råder brist på är
mjukvaru- och systemutvecklare samt IT-arkitekter. Den vanligaste effekten på rekryteringarna som bristen hade var att de drog ut på tiden eller att de helt uteblev. Den vanligaste konsekvensen för arbetsstället var att man fick tacka nej till order eller köpa in tjänster utifrån.
Arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågeutvecklingen det kommande halvåret har ökat
något sedan våren och ligger nu på det historiska genomsnittet. För sex till tolv månader
framöver har förväntningarna sjunkit till strax under det normala. I båda dessa fall är det
dock långt fler arbetsgivare som tror på en positiv utveckling än på en negativ, differensen
däremellan är större än för någon annan bransch. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet
gått upp relativt kraftigt från vårens historiskt sett mycket låga nivåer men hamnar
alltjämt lägre än vad som varit normalt under senare år. Förväntningarna på antalet anställda ligger på normala nivåer.
Sammanfattningsvis uppvisar höstens intervjuundersökning relativt små förändringar
från i våras och talar därför för en fortsatt expanderande bransch. Effekterna på sysselsättningen hämmas troligen något av de växande bristnivåerna men den samlade bedömningen är att antalet sysselsatta inom branschen ökar under såväl 2014 som 2015.

41
42

SNI 2007-koder 58-63.
SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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Finansiell verksamhet och företagstjänster
Den största delbranschen inom privat tjänstesektor är finansiell verksamhet och företagstjänster.43 Branschen är heterogen och innefattar verksamheter av mycket varierande
slag. Förutom finans- och försäkringsverksamhet och företagstjänster såsom personaluthyrningsverksamhet och verksamheter inom redovisning, marknadsföring och juridik
ryms även fastighetsbolag och fastighetsservice, forskning och utveckling samt verksamhet vid huvudkontor. Det samlade antalet förvärvsarbetande inom branschen är 236 000
personer vilket motsvarar hela 22 procent av länets alla jobb. Sysselsättningsutvecklingen
har varit 2,8 procent mellan åren 2007 och 2012 vilket gör den till den näst snabbast växande delbranschen inom privat tjänstesektor. Den privata tjänstesektorns växande andel
av länets förvärvsarbetande under dessa år kan helt och hållet tillskrivas tillväxten inom
finansiell verksamhet och företagstjänster.44
Arbetsgivarna i höstens intervjuundersökning uppger en något försämrad efterfrågeutveckling de senaste sex månaderna i jämförelse med i våras. Minskningen är dock liten
och utvecklingen har alltjämt varit betydligt starkare än det historiska genomsnittet.
Arbetsgivarnas har stor tillförsikt inför framtiden. Särskilt på sex månaders sikt ökar
framtidsförväntningar till de högsta nivåerna sedan våren 2011, en period då näringslivet
fortfarande var inne i en rekylartad återhämtning efter finanskrisen. Även på sex till tolv
månaders sikt är efterfrågeförväntningarna på högre nivåer än normalt men de har sjunkit något sedan våren.
Konsekvenserna för rekryteringarna framöver är mer oklara. Andelen arbetsgivare som
inte kan öka sin produktion med mer än 10 procent innan de behöver rekrytera har ökat
sedan i våras till historiskt genomsnittliga nivåer. Samtidigt är det färre som uppger att de
har haft brist på arbetskraft. Andelen är relativt långt under det normala. Med tanke på
att denna indikator pekar i en annan riktning än såväl efterfrågeutvecklingen som kapacitetsutnyttjandet kan den lättande bristen tänkas bero på brist på särskilda yrkeskategorier snarare än att den generella efterfrågan på arbetskraft har minskat. Den vanligaste
effekten på rekryteringarna var att man inte lyckats genomföra dessa. På arbetsstället har
den vanligaste konsekvensen varit att man tackat nej till order.
Arbetsgivarna inom finansiell verksamhet och företagstjänster är regelmässigt mer positiva än andra inom den privata tjänstesektorn vilket troligen sammanhänger med den
expanderande sysselsättningen under senare år. Branschen är den del av den privata
tjänstesektorn som tillsammans med hotell, restaurang, personliga och kulturella tjänster
har haft den starkaste utvecklingen i närtid och detta förhållande förväntas bestå under
prognosperioden. Sammantaget väntas sysselsättningen inom branschen öka under 2014
och öka starkt under 2015. Utvecklingen växlar därmed upp något under 2015.

Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn består av verksamhetsområdena utbildning, vård och omsorg samt offentlig förvaltning och försvar.45 Sektorn är uppdelad mellan verksamheter
SNI 2007-koder 64-82.
SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
45 SNI 2007-koderna 84-88 och 99.
43

44
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som drivs i offentlig och privat regi. Sammanlagt omfattar näringsgrenen knappt 30 procent av länets samtliga förvärvsarbetande vilket motsvarar omkring 300 000 personer.
Denna andel är strax under genomsnittet för hela riket men Stockholms län har fortsatt
lägst andel förvärvsarbetande i näringsgrenen av alla län i landet.
I länet är det Salem, Danderyd och Huddinge som har högst andel förvärvsarbetande i
näringsgrenen vilket hänger samman med den geografiska placeringen av Danderyds
sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Som diagrammet nedan visar är
det Stockholms stad som näst Sigtuna har länets lägsta andel förvärvsarbetande inom
offentliga tjänster. Exkluderas landets största kommun blir andelen förvärvsarbetande
inom offentlig tjänstesektor istället ungefär densamma som i riket.
Andel förvärvsarbetande46 inom offentliga tjänster per kommun i Stockholms
län 2012
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Procent

Riket

60
50
40
30
20
10
0
Sigtuna

Stockholm

Sundbyberg

Upplands-Väsby

Södertälje

Järfälla

Nacka

Täby

Solna

Sollentuna

Nykvarn

Botkyrka

Värmdö

Tyresö

Haninge

Vallentuna

Norrtälje

Nynäshamn

Österåker

Lidingö

Vaxholm

Upplands-Bro

Ekerö

Huddinge

Danderyd

Salem

Källa: SCB (RAMS)

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst framkommer att de offentliga
utförarna av offentliga tjänster i länet ser positivt på sin efterfrågeutveckling under prognosperioden, främst för kommande sex till tolv månader. Samtidigt är stämningen bland
de privata utförarna något mer dämpad.

Jobben fortsätter öka inom offentliga tjänster
Utvecklingen för jobben inom den offentliga tjänstesektorn har legat i linje med den totala sysselsättningsutvecklingen under senare år. Mellan 2007 och 2012 ökade antalet
förvärvsarbetande i näringsgrenen årligen med i genomsnitt 1,6 procent.47 Det som utgör
grunden för jobbtillväxt i näringsgrenen är den demografiska utvecklingen och den offentliga finansiella situationen.
Stockholms befolkning fortsätter att växa. Under de senaste fem åren har befolkningen i
genomsnitt ökat med 36 000 personer årligen. Därmed uppvisar länet de högsta ökningstalen i riket. I Stockholms läns landstings nuvarande beräkningar räknar man därtill med

46
47

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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ett tillskott på nästan 350 000 nya invånare till år 2021.48 Under prognosperioden bedöms också skatteunderlaget fortsatt vara gott. De nedåtrisker som finns kommer, om de
skulle infalla, inte hinna få effekter på skatteunderlaget under prognosperioden. Därtill
kommer eventuella förändringar av det kommunala utjämningssystemet som tidigast att
genomföras 2016 vilket ligger bortom prognoshorisonten.49
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna höst bekräftar den positiva bilden. De
offentliga arbetsgivarna ser mycket positivt på sina rekryteringsplaner för prognosperioden, framför allt det kommande året. Den förväntade ökningen av antalet sysselsatta
på ett års sikt är den högsta någonsin perioden från 2007 till nu. För de privata arbetsgivarna är bilden däremot mer negativ och man är framför allt dämpad inför 2015.50
Utöver detta har andelen arbetsgivare som upplevt brist de senaste sex månaderna ökat
tydligt och ligger nu på de högsta nivåerna sedan hösten 2012, både för privata och offentliga utförare. Detta är den näst högsta nivån för perioden våren 2007 till nu och bilden
överensstämmer också med bristtalen i riket som helhet som uppnår de högsta nivåerna
hittills under samma period. I höstens intervjuundersökning framkommer att de offentliga arbetsgivarna inom näringsgrenen arbetar med systematisk kompetensplanering i
syfte att få rätt person på rätt plats och på så sätt dämpa bristen något. Det pågår också en
diskussion kring vad teknikutveckling såsom till exempel digitalisering och robotiseringen inom vissa delar av verksamhetsområdena skulle kunna innebära för arbetsutförandet
på sikt. Eftersom den senare utvecklingen ännu är i sin linda är dock Arbetsförmedlingens bedömning att den inte kommer att ge några märkbara utslag på sysselsättningsutvecklingen under prognosperiodens korta tidshorisont. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att antalet sysselsatta i de offentliga tjänsterna kommer att öka under
prognosperiodens båda år. Nedan beskrivs utvecklingen för de olika verksamhetsområdena inom näringsgrenen.

Utbildning
Utbildningssektorn innefattar barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
och eftergymnasial utbildning. Sammanlagt har verksamhetsområdena drygt 100 000
anställda i länet vilket innebär omkring tio procent av samtliga förvärvsarbetande. Sysselsättningsutvecklingen har varit god under senare år och legat på något högre nivåer än för
länets arbetsmarknad som helhet, i genomsnitt 1,8 procent årligen mellan 2007 och
2012.51
Utvecklingen för antalet jobb inom utbildningssektorn påverkas starkt av årskullarnas
storlek. I barnomsorgen blir detta extra tydligt då verksamhetsområdets utveckling är
nära nog direkt sammankopplad med länets födelsetal. Ökningstakten av antalet personer
i åldrarna 0-5 år har visserligen gått ner något under de senaste tre åren. Eftersom detta
sker från mycket höga nivåer betyder det att det dock inte kommer att hinna få några
dämpande effekter på efterfrågan inom verksamhetsområdet under prognosperioden.
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Ekonomi/Budget/Budget-2014/bildspel-budget2014.pdf 2014-11-26.
49 SKL, Ekonomi Nytt Nr 15/2014.
50 Möjligen skulle detta kunna bero på en viss avmattning i de privata alternativens övertag av
marknadsandelar inom den offentliga tjänstesektorn.
51 SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
48
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Även svaren på frågan om den bedömda sysselsättningsutvecklingen bekräftar bilden av
fler jobb inom barnomsorgen under prognosperioden.
Trycket på barnomsorgen har nu också förlängts till grundskolans tidigare år som även
den står inför en stadig ökning av antalet elever under prognosperioden. Detta bekräftas
också av att arbetsgivarna inom grundskolan i höstens intervjuundersökning ser mycket
positivt på sin sysselsättningsutveckling framöver.
Medan efterfrågan ökar inom barnomsorgen och grundskolan råder den omvända situationen för gymnasieskolan. Där har istället antalet elever krympt under ett par år i takt
med att det tidiga 90-talets stora årskullar har tagit studenten. Detta borgar för en viss
minskning av det totala antalet anställda under prognosperioden.
Av höstens intervjuundersökning framgår att bristen inom utbilningssektorn har ökat,
både bland privata och offentliga utförare. Bristen för flera yrkesgrupper, som exempelvis
förskollärare och lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik (både i grund- och
gymnasieskolan), har funnits länge men en tänkbar orsak till ökningen av bristtalen
denna höst är slutförandet av lärarlegitimationsreformen som beräknas ske under mitten
av 2015.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att antalet sysselsatta inom utbildningssektorn i Stockholms län kommer att öka under både 2014 och 2015. Tillsammans
med utvecklingen för vård och omsorg väntas ökningen också bli något starkare under
2015 än 2014.

Vård och omsorg
Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård, vård och omsorg med boende samt
öppna sociala insatser. Totalt arbetar 13 procent, eller 133 000, av alla förvärvsarbetande
i Stockholms län inom näringsgrenen.52 Mellan åren 2007 och 2012 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen varit 1,5 procent i verksamhetsområdet. Liksom för
utbildningssektorn beror efterfrågan på den demografiska utvecklingen men till skillnad
från utbildningssektorn påverkas vård och omsorg av storleken på årskullarna från första
halvan av 1900-talet snarare än födelsetalen under senare år.
I höstens intervjuundersökning kan förväntningarna på framtiden i verksamhetsområdet
beskrivas som något blandade. Bland privata utförare har en dämpning skett medan de
offentliga arbetsgivarna har något dämpade förväntningar på kommande sex månader
men är positiva för kommande sex till tolv månader.
Samtidigt har bristen inom den offentliga delen av verksamhetsområdet fortsatt att öka
stadigt och andelen arbetsgivare som har upplevt brist de senaste sex månaderna ligger
nu på rekordnivåer för perioden våren 2007 till nu. Bland de privata utförarna har bristen
förvisso dämpats något denna höst men den ligger fortsatt på höga nivåer. Situationen
beror på att det råder obalans mellan tillgång och efterfrågan för flertalet legitimationsyrken inom vård och omsorg. Under det senaste året har särskilt bristen på sjuksköterskor
kommit att förstärkas. Nu råder det inte bara som tidigare brist på specialistutbildade
sjuksköterskor utan även på grundutbildade. En förklaring är skiljaktigheter i lönefrågan,
52

SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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en annan som uppges är att kompetensplaneringen i stort behöver ses över för att säkerställa att rätt yrkesgrupper arbetar med rätt arbetsinnehåll. Troligen är dagens situation
också delvis en effekt av att antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor i länet har varit,
och i viss mån också är, för få i förhållande till behovet. Värt att uppmärksamma är också
att de nordöstra delarna av Stockholms län skiljer sig genomgående åt vad gäller rekryteringsproblematiken inom vård och omsorg. I denna del av länet råder en svårare bristsituation för en rad yrkeskategorier, till exempel bedöms läkarbristen vara mer påtaglig där
jämfört med i länet i stort.
Sammantaget är bedömningen att antalet sysselsatta inom vård och omsorg kommer att
öka under både 2014 och 2015. Tillsammans med utvecklingen för utbildningsverksamheten väntas ökningen också bli något starkare under 2015 än 2014.

Offentlig förvaltning
Offentlig förvaltning sysselsätter 6 procent, eller 68 000, av alla som arbetar i Stockholms
län. Förutom anställda inom offentlig förvaltning innefattar verksamhetsområdet också
sysselsatta inom försvaret och ett fåtal personer vid internationella organisationer, utländska ambassader och dylikt. Under perioden 2007-2012 har verksamhetsområdet haft
en årlig genomsnittlig jobbtillväxt på 1,5 procent.53
Anställningsbehovet inom den offentliga förvaltningen följer inte befolkningsutvecklingen
lika nära som inom utbildningsväsendet eller vård och omsorg men påverkas naturligtvis
på längre sikt. Fler personer som omfattas av offentliga system innebär fler uppgifter för
förvaltningen även om effektiviseringar kan verka i motsatt riktning. Den stadiga befolkningsökning som fortgår i Stockholm väntas dock ge fortsatt utslag på antal sysselsatta
inom näringsgrenen.
I höstens intervjuundersökning dämpas förväntningsläget på tjänsteproduktionen något
inom den offentliga förvaltningen. Trots detta ligger förväntningarna fortsatt över det
normala. Detta bekräftas också av andelen arbetsgivare som har uppgett att de upplevt
brist de senaste sex månaderna. Andelen är nu 46 procent vilket ligger klart över genomsnittet för perioden våren 2007 till nu. Senast andelen var högre var hösten 2012. Bristen
är stor på jurister och handläggare med kompetens inom offentlig upphandling, soldater
IT-specialister och erfarna ingenjörer inom samhällsbyggnad. Den vanligaste effekten av
bristen var att rekryteringarna drog ut på tiden och den vanligaste konsekvensen blev att
befintlig personal fick arbeta mera.
Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen inom den offentliga förvaltningen fortsätter att öka i Stockholms län under prognosperioden. Under perioden bedöms
verksamhetsområdet dock vara det som har den svagaste sysselsättningsutvecklingen av
de offentliga tjänsterna.

53

SCB, RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Brist- och överskottsyrken
Som framgått i tidigare kapitel fortsatte den upplevda bristen bland Stockholms arbetsgivare att öka denna höst. För näringslivet låg andelen arbetsgivare som upplevt brist de
senaste sex månaderna fortsatt under det normala för perioden våren 2007 till nu. Skillnaden var stor mot de offentliga arbetsgivarna som rapporterar de näst högsta bristtalen
sett till samma period. Sammanlagt hade 25 procent av de privata arbetsgivarna och 48
procent av de offentliga upplevt brist de senaste sex månaderna.
Bristen för de offentliga arbetsgivarna är av mer strukturell än konjunkturell karaktär. Ett
exempel på en strukturell orsak är att för få personer utbildas till yrket. Den upplevda
bristen kan också bero på svårigheter som har att göra med yrket ifråga eller de villkor
som erbjuds av arbetsgivarna. Det kan således finnas personer med rätt kompetens som
står till arbetsmarknadens förfogande men som av någon anledning väljer bort att arbeta
inom yrket. Ofta har denna brist sin grund i skillnader i synen på löner och/eller arbetsvillkor mellan arbetsgivare och arbetstagare. I tabellen nedan presenteras ett urval av de
brist- och överskottsyrken som har identifierats i höstens undersökning. I februari släpps
broschyren Jobbmöjligheter i Stockholms län där bedömningar för över 100 yrken presenteras.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Stockholms län under det närmaste
året
Bristyrken

Överskottsyrken

Bilmekaniker
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Byggnadsplåtslagare
Fastighetstekniker
Gymnasielärare i matematik
Kockar
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterskor (olika inriktningar)
Specialpedagoger

Administratörer och sekreterare
Arkitekter
Fritidsledare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Informatörer
Lagerarbetare
Truckförare

VVS-montörer

Vaktmästare

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2015 för ett urval av yrken i länet.

Som framgår av tabellen ovan är yrken som kräver högskoleutbildning överrepresenterade på bristsidan. Omvänt är överskottsyrkena företrädesvis sådana som har lägre utbildningskrav och som därmed fler arbetssökande konkurrerar om.
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraften utgörs av de personer som kan och vill jobba och därmed står till arbetsmarknadens förfogande. Dessa är antingen sysselsatta eller arbetslösa. Storleken på arbetskraften beror framför allt på befolkningsutvecklingen men avgörs också av strömmar
in och ut ur arbetskraften till följd av förändringar i studiedeltagande, sjukfrånvaro, förtidspensionering mm.

Fortsatt växande befolkning…
Det som driver arbetskraftstillväxten i Stockholm är de kraftiga befolkningsökningarna.
Mellan 2003 och 2013 var länets årliga befolkningstillväxt 1,5 procent i genomsnitt. Särskilt stark var utvecklingen under den senare halvan av perioden med en årlig ökning på
mer än 35 000 personer. Denna tillväxttakt har också fortsatt in i 2014. Totalt uppgick
Stockholms befolkning i slutet av juni till 2 181 000 personer vilket motsvarar 22 procent
av rikets befolkning. Enligt en befolkningsprognos från SCB kommer länet att fortsätta
växa i ungefär samma takt fram till år 2018 då ökningstakten väntas avta något.54
Befolkningsökningen 2013 berodde till dominerande del på ett positivt flyttnetto gentemot utlandet och på att fler föddes än som avled. Resterande del berodde på att inflyttningen till länet från övriga landet var större än utflyttningen.55 Stockholms befolkningstillväxt är den högsta bland rikets län och ungefär dubbelt så hög som riksgenomsnittet.
Länet driver den pågående utveckling där den svenska befolkningen alltmer koncentreras
kring storstäderna medan antalet invånare i flera andra län56 ökar i mycket långsam takt
eller till och med minskar.
Också mellan kommunerna i Stockholms län kan stora skillnader noteras även om befolkningstillväxten i de allra flesta fall ligger över rikets nivåer. Stockholms stad toppar
listan tillsammans med Sundbyberg, Nacka, Solna och Sigtuna med en årlig tillväxt på
över 2 procent under den senaste femårsperioden. Norrtälje har den lägsta årliga befolkningstillväxten på omkring 0,5 procent. Även Österåker, Tyresö, Danderyd, Lidingö och
Vaxholm har legat under 1 procent i årlig befolkningstillväxt.

...och fler personer i yrkesverksam ålder
Hur arbetskraftens storlek påverkas av befolkningsutvecklingen beror till stor del på hur
denna fördelas över olika årskullar. Under de senaste tio åren har befolkningen i arbetsför
ålder (16-64 år) ökat med i genomsnitt 1,3 procent årligen.57 De senaste två åren har tillväxten avtagit något. Att minskningen trots det varit relativt beskedlig beror till största
delen på en fortsatt hög invandring.
Mellan 2012 och 2013 växte befolkningen i arbetsför ålder sammantaget med 16 000 personer och för 2014 och 2015 bedöms denna ökning vara ännu något högre. Hur stort tillArbetsförmedlingens senaste befolkningsprognos beställdes från SCB 2012 och omfattar åren
2012-2025.
55 Mer exakt utgjorde flyttnettot gentemot utlandet 45 procent av ökningen, födelseöverskottet 40
procent och flyttnettot gentemot riket 15 procent. Dessa andelar har varit relativt stabila under
senare år.
56 Norrlandslänen tillsammans med Blekinge, Gotland, Dalarna, Kalmar och Värmland har alla haft
en samlad befolkningstillväxt som understiger 1 procent under den senaste treårsperioden.
57 Motsvarande andel för riket har endast varit 0,5 procent.
54
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skott till arbetskraften detta i slutändan resulterar i avgörs av arbetskraftsdeltagandet
som i sin tur bestäms av en mängd olika faktorer.

Ökande arbetskraftsdeltagande över tid
Arbetskraftsdeltagandet anger den andel av befolkningen i arbetsför ålder som ingår i
arbetskraften. Ett ökat deltagande i arbetskraften bland den befintliga befolkningen är det
sätt, utöver en växande befolkning, på vilket antalet personer i arbetskraften kan öka.58
Under 2012 deltog 78 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år i Stockholms län i
arbetskraften vilket var något högre än riksgenomsnittet. Deltagandet var lite högre bland
män än kvinnor (79 mot 77 procent) och betydligt högre bland inrikes födda än utrikes
födda (81 mot 70 procent). Skillnaden mellan män och kvinnor förklaras helt och hållet av
det lägre deltagandet bland utrikes födda kvinnor i förhållande till utrikes födda män.
Vidare hade personer med eftergymnasial utbildning ett högre deltagande (86 procent)
än personer med endast gymnasieutbildning (74 procent) och betydligt högre än de med
högst förgymnasial utbildning (55 procent).
Som diagrammet nedan visar har arbetskraftsdeltagandet i Stockholms län ökat med
knappt tre procentenheter mellan åren 2002 och 2012.
Förändring av Befolkning och arbetskraft samt arbetskraftsdeltagande
2002-2012
Befolkning (vä)
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Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Bland åldersgrupperna uppvisar personer mellan 60 och 64 år den största ökningen med
drygt tio procentenheter. Anmärkningsvärt är också utvecklingen bland utrikes födda
som totalt har ökat sitt arbetskraftsdeltagande med åtta procentenheter under perioden
Alla andelar för arbetskraftsdeltagandet som redovisas i detta kapitel avser personer i åldrarna 1664 år och bygger på en samkörning mellan förvärvsarbetande nattbefolkning enligt RAMS, Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, inkomststatistiken och andra register. Det finns en turordning i
hur en individ räknas om individen tillhör flera grupper i de olika källorna där förvärvsarbetande
exkluderar andra kategorier för en individ, osv. till gruppen övriga. Därmed skiljer sig arbetskraftsandelarna i detta kapitel från officiell statistik från SCB. Eftersom siffrorna delvis bygger på RAMS
är det senaste årtalet som vid tiden för prognosskrivandet kan beräknas år 2012. Befolkningsstatistiken avser 2013.
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2002-2012. Ökningen gäller såväl män som kvinnor. För inrikes födda uppgår ökningen
endast till två procentenheter men detta har skett från initialt högre nivåer. Såväl eftergymnasialt som gymnasialt utbildade har ökat sitt arbetskraftsdeltagande medan arbetskraftsdeltagandet för de med högst förgymnasial utbildning har minskat med 2 procentenheter. Under perioden har denna grupp samtidigt minskat i antal.
Framöver finns också en tydlig potential för vissa grupper att i högre grad delta i arbetskraften än vad som idag är fallet. Dels gäller det högst förgymnasialt utbildade vars lättaste väg in på den nuvarande arbetsmarknaden ligger i att färdigställa en gymnasieutbildning, dels gäller det brett för utrikes födda och framför allt för utrikes födda kvinnor.

In- och utflöden
Arbetskraftens storlek beror mycket på konjunkturutvecklingen eftersom människor i
högre utsträckning söker sig till arbetsmarknaden i tider när det finns fler tillgängliga
jobb. Storleken sammanhänger dock också med en rad andra faktorer. Exempelvis innebär fler sjukskrivningar och ett höjt studiedeltagande att arbetskraftsdeltagandet sänks
(även om just studiedeltagandet kan höja deltagandet på sikt) medan en ökad arbetsinpendling höjer detsamma. Således hänger mycket av det som påverkar arbetskraftsdeltagandet i sin tur samman med politiska reformer som berör dessa områden.
Arbetspendling
Stockholms arbetsmarknad får ett stort tillskott av arbetskraft genom den stora inpendlingen. I slutet av 2012 arbetade totalt 94 500 personer i länet samtidigt som de bodde i
något annat län. För utpendlingen var motsvarande siffra 32 200 personer vilket ger ett
nettotillskott på 62 300 personer.59 Störst var inpendlingen från de angränsade länen
Uppsala och Södermanland. Nettoinpendlingen har ökat med i genomsnitt 1,7 procent
årligen under perioden 2004-2012. Den fortsatta sysselsättningsökningen i kombination
med en växande bostadsbrist i länet pekar mot en starkare ökning av nettopendlingen
under prognosperioden.
Studier
Stockholm har landets mest högutbildade befolkning. I slutet av 2013 hade 44 procent en
eftergymnasial utbildning vilket ska jämföras med ett genomsnitt i riket på 36 procent. Av
länets 25-åringar uppgick andelen till 46 procent vilket var näst högst i riket efter Uppsala
län. För 30-åringar var andelen eftergymnasialt utbildade ännu högre, 56 procent. Denna
andel var något högre än i Uppsala län och betydligt högre än i övriga län. Den ökande
utbildningsgraden i högre åldrar speglar den kontinuerliga inflyttningen av högutbildad
arbetskraft till länet.60
Vad gäller arbetskraftens kortsiktiga utveckling är det dock flödena till och från utbildning som är mer centrala. Flödena till utbildning tenderar, i den mån det finns tillgängliga högskoleplatser, att öka under lågkonjunktur och sjunka under högkonjunktur när
fler jobb finns att tillgå. Övergångarna till högskolan har i antal legat ganska stilla under
den senaste treårsperioden. Givet att konjunkturläget inte förändras drastiskt bör detta
läge bestå under prognosperioden.
59
60

SCB, RAMS, 16-64 år, 2012.
SCB statistikdatabasen.
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Ohälsa
Arbetskraftens storlek beror också på långvarig sjukfrånvaro. Försäkringskassans ohälsotal61 är en indikator på hur denna frånvaro ser ut och har i Stockholm sjunkit kontinuerligt sedan 2003. Under 2012 och 2013 är det dock med avtagande hastighet. Bedömningen är att förändringar i sjukfrånvaron inte i någon högre utsträckning kommer att påverka storleken på arbetskraften under prognosperioden.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att arbetskraften i Stockholms län
kommer att fortsätta öka under prognosperioden, driven av en fortsatt befolkningstillväxt
i arbetsför ålder och en ökad nettoinpendling. Arbetskraftsökningen bedöms bli större
under 2015 än 2014.

Ohälsotalet redovisar antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till befolkningen 16-64 år.

61
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Inskrivna arbetslösa avser öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i
åldrarna 16-64 år. Arbetslöshet definieras som inskrivna arbetslösa som andel av den
registerbaserade arbetskraften.

Arbetslöshetens utveckling
Diagrammet nedan visar den historiska utvecklingen för arbetslöshetsnivåerna i Stockholm och i riket. Stockholms län har legat på strax över 6 procent sedan slutet av 2009 då
finanskrisen hade slagit igenom med full kraft. Ökningen efter finanskrisen 2008-2009
var lägre i Stockholm än i riket som helhet vilket var en effekt av länets, för denna kris,
gynnsamma näringsgrensstruktur med en förhållandevis låg andel jobb inom industrin.
Sedan våren har arbetslösheten i Stockholms län fortsatt sjunka och vid slutet av oktober
2014 uppgick den till 6,4 procent. Den positiva trenden inleddes redan under inledningen
av förra hösten och har legat i linje med nedgången i riket totalt.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft,
Stockholms län, januari 1995-oktober 2014
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Hittills i år62 har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 3 700 personer i Stockholms
län för att vid slutet av oktober uppgå till 70 900 personer. Jämfört med oktober 2013 har
antalet minskat med 4 400 personer. Utvecklingen beror huvudsakligen på en dämpning
av antalet nyinskrivna öppet arbetslösa snarare än att inskrivna arbetslösa i högre utsträckning har fått arbete. Under det senaste året har utflödet från arbetslöshet till arbete
sjunkit men samtidigt har inflödet av nyinskrivna öppet arbetslösa sjunkit i än högre
grad. Den grupp där antalet nyinskrivna har minskat mest sedan oktober 2013 är unga
(18-24 år). Detta är till viss del en demografisk effekt eftersom antalet personer i dessa
åldrar samtidigt minskar i befolkningen totalt i länet.

62

Januari tom oktober 2014.
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Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslöshetsnivåer på totalen visar bara en dimension av arbetslösheten. För att förstå
arbetslöshetens sammansättning behöver också skillnader i arbetslöshetsnivåer bland
olika grupper av inskrivna arbetslösa analyseras. Diagrammet nedan visar arbetslöshetsnivåer för några undergrupper i Stockholms län och i riket. Som framgår är nivåerna för
grupperna äldre och personer med eftergymnasial utbildning i stort sett desamma i
Stockholm som i landet i stort.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för
respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och 3 2014, Stockholms län
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De största skillnaderna mellan riket och Stockholm gäller grupperna unga (18-24 år),
utrikes födda och personer med högst förgymnasial utbildning. Dessa tre grupper har en
väsentligt högre arbetslöshetsnivå i riket än i Stockholms län. En delförklaring är Stockholms näringsgrensstruktur med många ingångsjobb som gynnar grupper med en initialt
svagare förankring på arbetsmarknaden.
En ytterligare skillnad mellan Stockholm och riket är att ordningen mellan vissa av grupperna skiljer sig åt. I riket har män högre arbetslöshetsnivå än kvinnor medan det omvända är fallet i Stockholm. En delförklaring till detta är arbetslöshetsnivåerna för utrikes
födda kvinnor som drar upp nivån för kvinnor i länet totalt.63 Därtill är den grupp av ovan
som har högst arbetslöshet i riket utrikes födda medan det i Stockholms län istället är
personer med högst förgymnasial utbildning. En av anledningarna till detta är att Stockholm har en högre andel jobb med krav på teoretisk specialistkompetens än vad riket som
helhet har.64

Vid slutet av oktober 2014 var arbetslösheten för utrikes födda kvinnor 16 procent medan den var
3 procent för inrikes födda kvinnor.
64 Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholm 2020, En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, s. 20ff.
63
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Stora inomregionala skillnader
Vid en nedbrytning av de redovisade grupperna ovan för Stockholms samtliga 26 kommuner framgår att arbetslöshetsnivåerna skiljer sig åt mycket även inom grupperna.65 Till
exempel hade utrikes födda i Danderyd kommun 5 procents arbetslöshet medan motsvarande nivå i Södertälje kommun var 27 procent. Högst arbetslöshet av alla grupper och
kommuner i länet hade under det gångna sommarhalvåret gruppen högst förgymnasialt
utbildade i Södertälje kommun med en arbetslöshetsnivå på 30 procent. Lägst nivå hade
gruppen äldre (55-64 år) i Danderyd kommun med knappt 2 procent. Skillnaden dessa
två grupper emellan var således hela 28 procentenheter.
Den enskilda undergrupp som uppvisade störst variation i arbetslöshetsnivåer bland länets kommuner var personer med högst förgymnasial utbildning. För dessa var skillnaden mellan den kommun med högst respektive lägst arbetslöshet 25 procentenheter.
Minst variation mellan kommuner uppvisade gruppen inrikes födda, skillnaden var endast 5 procentenheters mellan den kommun med högst respektive lägst arbetslöshetsnivå
för gruppen. I båda fall var det Södertälje som hade högst nivå och Danderyd som hade
lägst. Dessa kommuners placeringar går igen också för de totala arbetslöshetsnivåerna
(16-64 år) under perioden.
I län med stora inomregionala pendlingsavstånd kan ibland skillnaderna i arbetslöshetsnivåer mellan länets kommuner förklaras av att de lokala arbetsmarknaderna har olika
god utveckling. I Stockholms län är det emellertid relativt lätt att arbetspendla mellan
länets kommuner varför läget på de kommunlokala arbetsmarknaderna minskar i betydelse. Istället speglar de stora skillnaderna i arbetslöshetsnivåer mellan grupper i kommuner i Stockholms län i högre utsträckning tillgång och prisnivåer på bostäder i länets
olika kommuner, och därigenom, den befolkningssammansättning som kommunerna
har.

Tider i arbetslöshet
Ytterligare ett sätt att belysa arbetslöshetens sammansättning är att följa tiderna i arbetslöshet. Diagrammet på följande sida visar utvecklingen för inskrivna arbetslösa sedan
2006 efter inskrivningstid. Grupperna summerade utgör, med smärre avvikelser på grund
av säsongrensningen, samtliga inskrivna arbetslösa i Stockholms län vid respektive tidpunkt.

I bilaga 3 återfinns en tabell med siffror för Stockholms läns samtliga kommuner. Via denna tabell
kan en sammansättningsanalys göras för samtliga kommuner i länet.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Stockholms län, januari
2006-oktober 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden
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Diagrammet visar att antalet inskrivna arbetslösa med inskrivningstider på upp till ett år
fluktuerar mer med konjunkturen än vad inskrivna arbetslösa med tider på över ett år
gör. Medan den blå, och i viss mån också den gröna, linjen kan sägas visa antalet friktionsarbetslösa illustrerar den röda och den gula linjen snarare antalet strukturarbetslösa.
Nivåmässigt ligger alla grupper med inskrivningstider på mer än sex månader för närvarande på ungefär samma nivåer medan antalet inskrivna arbetslösa med inskrivningstider
på upp till och med sex månader är mer än dubbelt så många som i de övriga grupperna.
Sedan årsskiftet har antalet inskrivna arbetslösa minskat i alla grupper i diagrammet
utom för de med inskrivningstider på mer än 24 månader. Ökningarna i denna grupp är
dock små och den totala utvecklingen sedan årsskiftet måste beskrivas som positivt inriktad. Vid slutet av oktober i år utgjorde personer som varit inskrivna mer än 24 månader
19 procent av alla inskrivna arbetslösa i länet vilket var samma andel som i riket i stort.

Utsatta grupper
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som, i ett läge av att väl ha blivit arbetslösa, bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet.66 Dessa benämns som utsatta grupper och består av:


arbetslösa med högst förgymnasial utbildning



arbetslösa födda utanför Europa



arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



arbetslösa äldre (55-64 år)

66 Värt att notera är att unga som grupp, höga arbetslöshetsnivåer till trots, inte räknas till de utsatta
grupperna. Bakgrunden till detta är just att unga i regel inte har hög sannolikhet att hamna i just
långvarig arbetslöshet. I slutet av oktober utgjorde andelen inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) som
varit utan arbete i mer än ett år 17 procent (eller 1,6 procent av den registerbaserade arbetskraften)
av samtliga i gruppen. Detta kan jämföras med motsvarande andel för samtliga inskrivna arbetslösa
(16-64 år) som samma månad var 36 procent (eller 2,3 procent av den registerbaserade arbetskraften).
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Diagrammet nedan visar hur antalet inskrivna arbetslösa i utsatta grupper respektive
övriga har utvecklats mellan åren 2004 och 2014. Av diagrammet framgår att hela den
ökning av inskrivna arbetslösa som har skett totalt under perioden faller på personer som
ingår i de utsatta grupperna. Detta har fått som konsekvens att andelen i utsatta grupper
har ökat från att utgöra 49 till 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Motsvarande
andel i riket har under samma period ökat från 35 till 65 procent.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Stockholms län, januari 2004-oktober 2014
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Utvecklingen sedan 2004 hänger samman med finanskrisen och det svaga konjunkturläget därefter men har också andra orsaker. Dels har det positiva flyttnettot från omvärlden
till Sverige varit stort under senare år, dels har senare års arbetsutbudsstimulerande politik bland annat inneburit en tidigareläggning av deltagande i arbetskraften för delar av
denna grupp. Om man är född utanför Europa och har fått uppehållstillstånd som flykting, eller om man nyligen har flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst två år sedan, blir man numer inskriven i Etableringsuppdraget hos Arbetsförmedlingen. Till detta kan också andra arbetsutbudsstimulerande åtgärder, såsom förändringar av sjukförsäkringen och införandet av jobbskatteavdraget, läggas.
Totalt uppgick antalet inskrivna arbetslösa i utsatta grupper i Stockholms län vid slutet av
oktober 2014 till 49 500 personer. Trenden har varit positiv, dvs. nedåtgående, alltsedan
den totala arbetslösheten började minska vid inledningen av förra hösten. Jämfört med
oktober 2013 har antalet i oktober 2014 minskat med 2 100 personer. Bland de inskrivna
arbetslösa som hade varit utan ett arbete längre än två år utgjordes vid slutet av oktober
86 procent av personer som ingick i en eller flera av de utsatta grupperna. En nedbrytning
av utvecklingen för utsatta grupper på de respektive undergrupperna ger diagrammet på
följande sida.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Stockholms län,
januari 2004-oktober 2014. Observera att en person kan ingå i flera grupper
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Sedan 2004 är det gruppen utomeuropeiskt födda som har ökat mest i antal följt av personer med högst förgymnasial utbildning. En och samma person kan emellertid ingå i
flera av de utsatta grupperna och mellan just grupperna högst förgymnasialt utbildade
och utomeuropeiskt födda är denna dubbelräkning särskilt stor. Omkring 38 procent av
de utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa hade vid slutet av oktober 2014 högst förgymnasial utbildning och hela 58 procent av de inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ingick också i gruppen utomeuropeiskt födda.
Sedan årsskiftet 2013/2014 är det grupperna funktionsnedsatta och högst förgymnasialt
utbildade som har uppvisat de största minskningarna. Samtidigt har antalet inskrivna
äldre (55-64 år) haft en sidledes utveckling medan antalet inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda har haft en mycket svagt uppåtgående trend.
Sammanfattningsvis har arbetslösheten i Stockholms län sjunkit trendmässigt under en
längre period och antalet inskrivna arbetslösa bedöms fortsätta minska med 4 200 personer under innevarande år. Detta skulle innebära en arbetslöshetsnivå på 6,2 procent. För
2015 bedöms utvecklingen fortsätta, om än i något lägre takt. Inskrivna arbetslösa väntas
minska med 3 000 personer vilket skulle innebära en arbetslöshetsnivå på 5,8 procent vid
slutet av nästa år.67 Att minskningen i antal dämpas under 2015 har främst två orsaker.
För det första leder ett minskat antal inskrivna totalt, allt annat lika, till lägre antalsmässiga flöden generellt. För det andra innebär lagd prognos en dämpning av tillväxten i jobb
på Stockholms arbetsmarknad vilket också medför en dämpning av nedgången av antalet
arbetslösa.

67 Antalsbedömningar avser förändringar mellan fjärde kvartalen 2013-2014 respektive 2014-2015
och arbetslöshetsnivåer avser kvartalsgenomsnitt kvartal 2014 respektive 2015.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Trots att Arbetsförmedlingens bedömning för sysselsättningsutvecklingen i Stockholms
län har skruvats ned sedan våren kvarstår faktum att länet är landets sysselsättningsmotor. En bedömd dämpad jobbtillväxt utgör självklart en utmaning framöver men
nedväxlingen till trots blir jobben fortsatt fler och Stockholm kommer alltjämt vara ett
av de län med högst sysselsättningsgrad i riket. Vidare är arbetslösheten landets tredje
lägsta och ungdomsarbetslösheten den lägsta. I stort är situationen gynnsam och de
huvudsakliga utmaningar Stockholms län för närvarande står inför är därför i hög
grad strukturellt betingade.

Missmatch försvårar matchningen
Matchningen på arbetsmarknaden har allt oftare kommit att diskuteras i den allmänna
debatten. Att matcha arbetsgivare som söker arbetskraft till arbetssökande utgör ett av
Arbetsförmedlingens huvuduppdrag varför det är viktigt att beskriva förutsättningarna
för detta uppdrag.
Vid slutet av oktober i år hade 20 000 personer, eller 28 procent, av de inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i Stockholms län högst förgymnasial utbildning. Av dessa
hade också 9 400 personer, eller 13 procent, inte gått klart nioårig grundskola. Under det
senaste decenniet har denna andel ökat med tre procentenheter och antalet har gått upp
med knappt 4 000 personer. Under samma period har samtidigt personer med högst
förgymnasial utbildning som andel av arbetskraften minskat från att utgöra 21 till 16 procent i länet.68
Personer med högst förgymnasial utbildning står långt ifrån Stockholms läns befintliga
arbetsmarknad och för den del av gruppen som inte ens har gått klart grundskolan är
situationen ännu sämre. Avslutad gymnasieexamen är numer i praktiken en miniminivå
på länets arbetsmarknad. Även för det krympande antal jobb där gymnasieexamen inte
krävs ställer arbetsgivarna istället ofta krav på hög kompetens. I viss mån har dessa krav
sin grund i en situation där arbetsgivarna under flera år har haft god tillgång på arbetskraft vilket har lett till att man har kunnat höja sina krav. Om konjunkturen varaktigt
starkt skulle förbättras är det möjligt att kraven i viss mån också skulle anpassas nedåt för
åtminstone vissa yrkeskategorier. Trots detta pekar den långsiktiga trenden mot både
högre utbildnings- och kompetenskrav för många yrken.
I höstens intervjuundersökning fortsatte bristen att öka bland arbetsgivarna inom det
privata näringslivet i Stockholms län. Andelen arbetsgivare som har upplevt brist de senaste sex månaderna ligger nu på 25 procent. Samtidigt har rekryteringsproblemen bland
de offentliga arbetsgivarna ökat än mer – hela 48 procent av arbetsgivarna inom offentliga tjänster uppgav att de hade upplevt brist vilket är den näst högsta andelen under hela
perioden våren 2007 till nu. Bristerna inom den offentliga tjänstesektorn är främst koncentrerade till verksamhetsområdena vård och omsorg samt utbildning och kan beskrivas
som mer strukturellt än konjunkturellt betingade. Framför allt rör det yrken som kräver
eftergymnasial utbildning, varav flertalet är legitimationsyrken.

68

SCB, Utbildningsnivå 16-64 år. Differens avser år 2013-2003.
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Allvarlig brist kan leda till hämmad produktion för de arbetsgivare som inte lyckas rekrytera vilket får negativa effekter på ekonomin i stort. Brister på vissa enskilda yrkeskategorier, företrädesvis inom den offentliga sektorn, kan också ses som särskilt viktiga att
komma tillrätta med för att samhällets grundfunktioner ska fungera.
Samtidigt som den upplevda bristen i länet framför allt gäller högutbildad personal råder
alltjämt en situation där en knapp tredjedel av de lediga resurserna i form av arbetslösa
har högst förgymnasial utbildning. Det är också i denna grupp som man finner de högsta
arbetslöshetsnivåerna i länet. Detta gör det extra bekymrande att endast omkring tre fjärdedelar av alla gymnasieungdomar i Stockholms län har erhållit ett slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år efter sitt startläsår. Nivån är dessutom lägre än i riket som helhet.69
Det är naturligtvis att föredra för såväl individ som samhälle om dessa problem i högre
utsträckning tacklas när de uppstår istället för att bli en fråga som måste hanteras när
individen når arbetsmarknaden. Här har Arbetsförmedlingen en viktig roll att fylla genom
att bedriva ett aktivt informationsarbete och också rikta detta mot grund- och gymnasieskolans lärare samt studie- och yrkesvägledare. Att försöka sprida information om vikten
av minst genomförd gymnasieutbildning är viktigt men för de som redan är arbetslösa
och som saknar sådan är denna vetskap inte tillräcklig på kort sikt.
Att anordna grundläggande grundskole- och gymnasieutbildning ligger av förklarliga skäl
utanför Arbetsförmedlingens befogenheter. Brister i utbildningsväsendet är icke desto
mindre ett problem som i dagsläget är upp till myndigheten att hantera. Den huvudsakliga svårigheten för de inskrivna arbetslösa att i efterhand fullgöra grundskole- och gymnasieutbildning ligger i att sådan komplettering innebär ett alltför stort inkomstbortfall,
särskilt för personer med familjeförsörjningsbörda. Detta skulle behöva ses över med
tanke på de utbildningskrav länets arbetsgivare allt som oftast ställer.
Utöver detta finns också en grupp med gymnasieutbildade inskrivna arbetslösa som,
ibland av dessa ekonomiska skäl och ibland av andra, inte vill vidareutbilda sig över gymnasienivå. Denna grupp skulle särskilt gynnas av att fler enklare jobb skapades. Arbetsförmedlingens roll i detta är bland annat att subventionera anställningar och genom intensiva arbetsgivarkontakter aktivt söka upp de möjligheter som finns i detta avseende.
Gällande bristen på högutbildad arbetskraft krävs två saker. Dels ett säkerställande av att
resurser som redan finns tillvaratas genom att se över handläggningstiderna och former
för validering, dels ett intensivt arbetsgivararbete för att så snabbt som möjligt matcha
vakanser mot ledig arbetskraft. Om detta kunde ske i ökad utsträckning skulle efterfrågan
i ekonomin generellt höjas vilket i förlängningen också skulle bidra till skapandet av enklare jobb. Ett ytterligare uppslag för att avhjälpa de brister som rör spjutspetskompetens
är att skräddarsy utbildningar riktade mot personer som redan är sysselsatta men som
med lite stöd skulle kunna växla upp till högkvalificerade bristyrken. På så sätt skulle
deras tidigare jobb frigöras för personer med lägre, men ändå för jobben tillräcklig, kompetensnivå. Branschaktörerna är en naturlig utgångspunkt för att åstadkomma detta men
möjligen kan det ske i samarbete med det högre utbildningsväsendet eller annan offentlig
aktör. Som expertmyndighet på arbetsmarknadsområdet är Arbetsförmedlingens roll att
sprida information om vilka kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden.
69

Skolverket, Siris, 2014.
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Stockholms har växtvärk
De stora befolkningsökningsökningarna som skett under senare år har lett till att Stockholms län för närvarande lider av kapacitetsbegräsningar, både gällande bostäder och
infrastruktur. Det här får konsekvensen att det blir svårare att attrahera kvalificerad arbetskraft till länet, särskilt den som inte planerar att stanna permanent. Samtidigt återfinns i andra änden av skalan personer som har svårt att lösa både sin bostadssituation
och sin situation på arbetsmarknaden. I båda fallen står lösningen att finna i ett ökat bostadsbyggande och i en kollektivtrafik som är rätt dimensionerad och möjliggör arbetspendling både inom länet samt till och från närliggande län. Den uppdämda bostadsbristen kommer att ta tid att bygga bort men på senare tid har en rad förslag och initiativ
tagits från flera håll för att försöka hitta lösningar. Diskussionen är högst välkommen då
allt som innebär ett större utbud av bostäder skulle gynna Stockholms arbetsmarknad.
Särskilt byggande av fler hyresbostäder skulle gynna den regionala och nationella rörligheten på arbetsmarknaden och stärka Stockholms attraktionskraft vilket i sin tur skulle
underlätta matchningen.
Sammanfattningsvis är den stora utmaningen på Stockholms läns arbetsmarknad alltjämt
det gap mellan de krav som länets befintliga arbetsgivare ställer och de lediga resurser, i
form av inskrivna arbetslösa, som står till buds. Å ena sidan efterfrågar många arbetsgivare arbetskraft med hög utbildning och/eller kompetens, å andra sidan är det en stor
grupp bland de inskrivna arbetslösa som inte matchar dessa krav. Om gapet mellan arbetsgivare och arbetssökande tillåts fortsätta växa finns det, förutom risk för förhöjd
strukturarbetslöshet, också risk för att länets - och därigenom hela landets - tillväxt
hämmas.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken
infördes 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 materialet 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
prognoser 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
genom 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,
rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga
arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i
Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen70 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma
urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
70

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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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 1628
arbetsställen inom det privata näringslivet i Stockholms län och svarsfrekvensen blev 71
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 200 offentliga arbetsgivare i urvalet i Stockholms län och
svarsfrekvensen uppgick till 79 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget 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
minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. 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 arbetsmarknadsstatistik, 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 Arbetsförmedlingens 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 respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och 3 2014, Stockholms län
Utbildning

Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

Unga
18-24
år

Äldre
55-64
år

Inrikes
födda

Utrikes
födda

Upplands
Väsby

6,2

6,1

6,3

10,4

5,1

4,0

Vallentuna

2,6

2,5

2,7

6,1

3,1

Österåker

3,6

3,3

4,0

7,7

3,2

Värmdö

4,1

4,0

4,1

7,7

Järfälla

8,5

8,7

8,4

12,3

Ekerö

2,9

3,0

2,8

5,7

Kommun

Högst förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

11,9

11,9

5,2

5,6

2,1

5,7

4,4

2,5

2,3

2,9

8,0

7,1

3,2

3,3

4,2

3,3

10,2

8,4

3,6

3,4

7,0

5,0

17,0

18,0

7,8

6,7

3,0

2,3

7,5

5,9

2,5

2,7

Huddinge

6,4

6,6

6,3

9,6

6,4

3,7

12,7

14,3

5,6

4,9

Botkyrka

12,0

13,0

11,1

15,3

11,7

6,5

18,1

22,7

10,3

8,5

Salem

4,9

5,1

4,6

8,7

5,2

3,3

11,7

8,8

4,2

4,4

Haninge

7,1

7,1

7,1

11,2

5,8

4,8

13,8

13,1

5,8

6,3

Tyresö

4,1

4,2

4,1

7,6

4,0

3,2

8,7

8,2

3,8

3,4

UpplandsBro

7,1

7,7

6,6

11,0

5,7

4,7

14,1

14,3

5,9

6,1

Nykvarn

3,8

3,7

3,9

9,4

3,5

3,3

8,0

7,8

3,5

2,7

Täby

2,8

2,7

2,9

4,2

2,9

2,1

6,4

6,2

2,6

2,6

Danderyd

2,3

2,3

2,2

3,2

2,2

1,7

5,6

5,3

2,4

2,1

Sollentuna

4,8

4,8

4,7

7,5

4,4

2,8

10,9

13,1

4,4

3,7

Stockholm

6,6

6,5

6,8

8,8

6,9

4,0

14,9

18,8

6,8

4,7

Södertälje

14,6

16,3

13,2

16,8

14,2

6,4

27,2

29,7

10,3

12,0

Nacka

4,6

4,5

4,6

7,6

4,6

3,0

10,6

12,5

4,5

3,4

Sundbyberg

8,1

8,0

8,1

11,6

7,6

4,3

16,9

19,7

7,3

5,9

Solna

5,0

5,2

4,8

6,4

5,9

3,4

9,2

11,9

5,2

4,1

Lidingö

3,5

3,6

3,3

4,2

3,5

2,3

9,3

8,9

3,1

3,1

Vaxholm

2,4

2,3

2,4

4,2

1,7

2,0

5,4

5,5

2,1

2,1

Norrtälje

4,5

4,3

4,8

9,4

3,4

3,7

12,4

7,9

4,1

3,7

Sigtuna

6,6

6,5

6,6

8,9

5,5

3,6

13,7

13,1

5,1

6,0

Nynäshamn

5,9

6,1

5,8

11,1

4,8

4,4

14,8

11,3

4,9

5,1

Länet

6,5

6,5

6,5

9,4

6,3

3,8

14,6

16,5

6,0

4,7

Riket

7,8

7,3

8,2

14,6

5,9

5,3

20,2

19,0

7,2

5,0

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholms län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Erik Huldt och Julia Asplund,
telefon 010-488 05 50 eller 010-488 26 97.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2015.
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Omslagsbild: Scandinav, Fotograf: Leif Johansson

Fakta om prognosen

