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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 Stock-holms län
fortsatt försiktigt positiva förväntningar på framtiden. Hittills i år har antalet vars-lade 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 arbets-lösa 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 2015. Detta skulle motsvara en relativ arbetslöshet på 5,8 procent i Stockholms län vid ut-gången 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 förhål-landevis låg
sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Sedan årsskiftet har antalet ar-betslösa 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 grup-pen 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.

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

