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Sammanfattning
Sedan hösten har världsekonomin gradvis förstärkts. USA har agerat draglok men även tillväxtländerna har, trots en viss avmattning, fortsatt att utvecklas starkt. Läget har också förbättrats i euroområdet som efter några bistra år nu har inlett en återhämtning. Den positiva
utvecklingen återspeglas i svensk ekonomi som har utvecklats i god takt. Framför allt är det
privat konsumtion som har drivit utvecklingen. Förväntningen är att denna utveckling kommer att fortsätta under 2014 och 2015. Därtill väntas exporten öka i takt med att det ekonomiska läget nu förbättras i omvärlden. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för det privata näringslivet denna vår visar att stämningsläget bland Stockholms arbetsgivare förvisso
har dämpats något sedan hösten men samtidigt ligger det över det historiska genomsnittet för
perioden våren 2007 till nu. Stockholmskonjunkturen bedöms fortsätta gynnas av hushållens
stora konsumtionsutrymme men också av länets stora befolkningsökning.

Bred uppgång väntas i Stockholm
Höstens prognos över sysselsättningsökningarna 2014 ligger fast. Totalt väntas antalet sysselsatta i Stockholms län öka med 26 000 personer i år. De privata tjänstenäringarna leder utvecklingen men samtliga näringsgrenar och branscher bidrar positivt. Framför allt väntas hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster öka antalet anställda starkt. Samtidigt
bedöms arbetslösheten minska med 4 500 personer under året. Antalsmässigt innebär detta
att 70 200 väntas vara inskrivna arbetslösa vid arbetsförmedlingarna i länet under fjärde kvartalet i år. Arbetslösheten bedöms därmed landa på 6,1 procent.
Mellan 2014 och 2015 är prognosen att antalet sysselsatta ökar med 30 000 i Stockholms län.
Liksom under 2014 är det de privata tjänstenäringarna som drar. Ökningen på 4 000 mellan
åren beror på en förväntad uppväxling för särskilt finansiell verksamhet och företagstjänster
samt handeln. Eftersom dessa branscher är stora ger de ett tydligt utslag på den totala sysselsättningen i länet. Under 2015 bedöms antalet inskrivna arbetslösa minska något starkare än
under 2014. Sammantaget sjunker antalet med 5 000 personer vilket innebär 65 200 inskrivna under fjärde kvartalet 2015. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 5,6 procent i
Stockholms län vid utgången av 2015.

Fortsatt hög andel i utsatta grupper bland de inskrivna
Av samtliga inskrivna i länet tillhörde vid slutet av april i år omkring 70 procent en eller flera
utsatta grupper. Förenande för dessa grupper, trots mycket stora variationer dem emellan, är
att de bedöms löpa högre risk att hamna i långvarig arbetslöshet. Grupperna är:
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Högst förgymnasialt utbildade



Utomeuropeiskt födda



Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



Äldre (55-64 år)

Sedan hösten har den förbättrade konjunkturen börjat komma även de utsatta grupperna till
del och denna utveckling bedöms fortsätta under prognosperioden. Med andra ord kommer
möjligheterna att etablera sig på länets arbetsmarknad att vara bättre än på länge för de utsatta grupperna.

Rekryteringsproblemen ökar
Samtidigt kvarstår gapet mellan de krav som länets arbetsgivare ställer och det utbud av arbetssökande som finns att tillgå. Å ena sidan efterfrågar många arbetsgivare välutbildad arbetskraft med specifika kompetenser, å andra sidan består de inskrivna arbetslösa i hög grad
av personer som saknar just detta. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning denna vår visar
inte heller några tecken på att Stockholms arbetsgivare kommer uppleva dämpad brist eller
minska sina krav vid rekryteringar under prognosperioden. Att överbrygga detta gap är den
stora utmaningen på Stockholms arbetsmarknad.
Inskrivna arbetslösa med en eftergymnasial utbildning borde ha goda möjligheter att relativt
snabbt kunna komma ut i arbete under prognosperioden. För de som i dagsläget däremot står
mycket långt ifrån utbildningskraven på den befintliga arbetsmarknaden behövs istället utbildningsinsatser. Ytterligare en väg för att minska gapet skulle kunna vara att se över om någon aktör skulle kunna ge kompletteringar till redan sysselsatta så att de kan växla upp till mer
högkvalificerade jobb och på så sätt frigöra arbetstillfällen. Slutligen skulle också gapet kunna
överbryggas om åtgärder för att skapa fler jobb med lägre kvalifikationskrav sattes in.
Sammanfattningsvis ställer den stora spännvidden bland de inskrivna arbetslösa krav på en
bredd i åtgärderna. Detta för att minska arbetslösheten för personer med långa tider i arbetslöshet och samtidigt tillgodose kompetensbehoven hos Stockholms läns arbetsgivare. Om gapet mellan arbetsgivare och arbetssökande tillåts fortsätta växa finns det, förutom risk för en
förhöjd strukturarbetslöshet, också en risk för att länets, och därigenom också hela landets,
tillväxt hämmas.
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Konjunkturläget i Stockholms län
Sedan hösten har världsekonomin gradvis fortsatt att förstärkas. USA har agerat draglok, trots
vissa problem på arbetsmarknaden och en delvis oväderstyngd BNP-siffra för första kvartalet i
år. Samtidigt har euroområdet fortsatt att växa något. Detta är en utveckling som påbörjades
under första halvan av 2013 efter en längre period av negativ tillväxt. Inom valutaområdet är
det fortsatt Tyskland som drar, gynnade av utvecklingen i USA och en låg eurokurs. Utanför
valutaområdet har Storbritannien uppvisat en positiv BNP-tillväxt. Utvecklingen i Tyskland
och Storbritannien gynnar svensk ekonomi då de är två av de fem länder som Sverige exporterar mest till.1 Utanför västvärlden har tillväxtländerna visat vissa avmattningstendenser, men
detta sker från höga nivåer och de väntas ändå fortsatt bidra starkt till världsekonomins utveckling.
Sedan hösten har också svensk BNP utvecklats i god takt. Även om det starka utfallet för fjärde
kvartalet ifjol bör beskrivas som något kryddat av lagerinvesteringar och även om första kvartalet i år kom in svagare än vad den samlade analytikerkåren hade väntat sig, så kan läget för
svensk del ändå beskrivas som ljusnande. Samtidigt uppvisar den senaste barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet2 (KI) något dämpade förväntningar inför framtiden. Framför
allt försvagades konfidensindikator för tillverkningsindustrin medan indikatorn för detaljhandeln stärktes. Den viktiga förtroendeindikatorn för hushållen steg något.

Näringslivets framtidsförväntningar fortsatt positiva
Stockholms län är landets tillväxtmotor. Som framgår av Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet skedde förvisso en tydlig nedgång i Stockholmskonjunkturen i samband med finanskrisen men därpå följde direkt en kraftig rekyleffekt uppåt. Detta hänger
samman med länets väldiversifierade näringsgrensstruktur med en hög andel jobb inom den
privata tjänstenäringen. Denna näringsgren har gynnats av de senaste årens växande befolkning och ökade inhemska konsumtion. Tyngden på jobb inom privata tjänster har också inneburit att länet i lägre grad än andra har drabbats av de senaste årens svårigheter för svensk
industri. Till detta kan en god demografisk utveckling läggas som, parat med utvecklingen på
arbetsmarknaden, har inneburit en god utveckling av såväl skatteunderlag som efterfrågan på
offentliga tjänster.

1
2

Avser år 2013, Exportrådet 2014.
KI, maj 2014.
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Stockholms län, våren
2007 – våren 2014
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Anm. 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.

Sedan hösten har det skett en smärre dämpning av Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
för näringslivet i Stockholms län. Samtidigt indikerar vårens nivå att stämningsläget för kommande sex månader fortsatt är över det normala sett till tidsperioden våren 2007 till nu. 3 Bilden som Arbetsförmedlingens konjunkturindikator förmedlar bekräftas också av KI:s senaste
konfidensindikator för det totala näringslivet i Stockholms län som, trots en liknande minskning under det senaste kvartalet, för tredje kvartalet i rad visar på ett starkare stämningsläge
än normalt.4
Arbetsgivarnas 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, de faktiska konjunktursvängningarna 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 sysselsättningsförändringar som sker på arbetsmarknaden.
Sedan höstens intervjuundersökning har kapacitetsutnyttjandet bland de privata arbetsgivarna i Stockholms län minskat. Andelen arbetsställen som anger att de kan öka sin produktion
med max tio procent innan de måste nyanställda ligger denna vår på 59 procent vilket kan
jämföras med genomsnittet för perioden våren 2007 till nu som är 64 procent. Hittills i år 5 har
1 600 färre personer varslats om uppsägning i länet jämfört med motsvarande period i fjol.
Observera att jord- och skogsbruk är exkluderat. Därmed ingår endast efterfrågeförväntningar för kommande sex månader hos industrin, byggverksamheten och den privata tjänstenäringen.
4 KI, första kvartalet 2014.
5 Januari t.o.m. april 2014.
3
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Samtidigt har de till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platserna ökat och vid slutet av
april månad i år uppgick de till 20 800. En säsongsrensad serie med trendvärden uppvisar en
tydligt uppåtgående trend som inleddes redan vid årsskiftet. Därtill har andelen privata arbetsgivare som uppger att de har upplevt brist de senaste sex månaderna ökat sedan höstens
intervjuundersökning och ligger nu på 23 procent. Detta är dock fortfarande något under genomsnittet för perioden våren 2007 till nu. Ett minskat kapacitetsutnyttjande och en något
dämpad konjunkturindikator till trots ser ändå arbetsgivarna i vårens intervjuundersökning
ljust på sina framtida anställningsplaner. Bilden går igen hos arbetsgivarna inom offentligt
sektor.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Prognosen för 2014 och 20156 bygger på antagandet att tillväxten tar bättre fart från och med
andra kvartalet i år, framför allt driven av hushållens konsumtion. Takten väntas tillta under
2015.

Antalet sysselsatta fortsätter öka
Prognosen i höstas var att antalet sysselsatta7 skulle öka med 26 000 personer i Stockholms
län under 2014. Efter vårens intervjuundersökning ligger denna prognos fast. Ökningen på
26 000 motsvarar en sysselsättningsökning på 2,3 procent. Det allmänna konjunkturläget
pekar mot en tämligen god utveckling. Att det denna vår ändå inte blir en upprevidering av
antalet sysselsatta sett från hösten beror på den sammantagna bilden från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Bilden stöds också av att KI:s regionala konfidensindikator för det
totala näringslivet i Stockholms län8 har dämpats något och av att Statistiska centralbyråns
(SCB) senaste arbetskraftsundersökningar (AKU)9 indikerar en svag öppning på 2014 för antalet sysselsatta i länet.
Sysselsatta i Stockholms län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015
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Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Anm. Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) i november respektive år enligt Statistiska centralbyråns Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Under 2014 väntas alla näringsgrenar och branscher bidra till sysselsättningsökningen men
starkast bedöms ökningarna bli för branscherna hotell- och restaurangverksamhet, personliga
Prognostalen för arbetslösa och sysselsatta avser förändringar mellan fjärde kvartalet 2013 och fjärde
kvartalet 2014 och prognosen för 2015 avser förändringar mellan fjärde kvartalet 2014 och dito 2015.
7 Sysselsatta definieras som sysselsatt dagbefolkning i Stockholms län enligt SCB:s Registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 16-64 år.
8 KI, första kvartalet 2014.
9 SCB, AKU första kvartalet 2014.
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och kulturella tjänster, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Svagast utveckling väntas för industrin men sysselsättningen bedöms trots det
öka även för denna näringsgren.
Mellan fjärde kvartalet 2014 och dito 2015 är prognosen att antalet sysselsatta i Stockholms
län kommer att öka med 30 000 personer, motsvarande en ökning på 2,6 procent. Det ytterligare tillskottet på 4 000 jobb i jämförelse med ökningen under innevarande år beror framför
allt på en uppväxling för finansiell verksamhet och företagstjänster och för handeln. Under
året väntas förutom dessa branscher hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster samt information och kommunikation fortsätta öka antalet anställda starkt. Därtill väntas byggverksamheten också växla upp till en starkt ökande sysselsättningsutveckling.
Liksom under 2014 väntas industrin vara den näringsgren som har lägst ökning av antalet
sysselsatta även om utvecklingen för nästa år väntas vara något bättre.

Inskrivna arbetslösa minskar
Under senare år har Stockholms län sett en stor ökning av arbetskraften vilket har lett till att
både antalet sysselsatta och inskrivna arbetslösa 10 har kunnat öka samtidigt. För prognosperioden beräknas sysselsättningsökningarna nu bli så pass starka att antalet inskrivna arbetslösa i länet kommer att minska, trots en fortsatt ökning av arbetskraften.
Inskrivna arbetslösa i Stockholms län kvartal 4, 2004 – 2015, prognos för kvartal 4 2014
och 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen

Anm. Inskrivna arbetslösa (16-64 år) är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.

Inskrivna arbetslösa definieras som summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd, 16-64 år, bosatta i Stockholms län.
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Mellan fjärde kvartalet 2013 och 2014 väntas antalet inskrivna arbetslösa minska med 4 500
personer. Därmed räknar vi med en större minskning än vad prognosen var i höstas. I relativa
termer prognosticeras arbetslösheten för fjärde kvartalet i år till 6,1 procent. I antal motsvarar
detta 70 200 inskrivna arbetslösa.
Under 2015 är bedömningen att antalet inskrivna arbetslösa minskar med ytterligare 5 000
personer. Den relativa arbetslöshetsnivån landar därmed på 5,6 procent under sista kvartalet
2015. Detta innebär att 65 200 personer väntas vara inskrivna arbetslösa under fjärde kvartalet 2015.

Stora regionala skillnader
Kartbilderna på nästa sida visar på den prognosticerade förändringen av sysselsättning och
den relativ arbetslöshet i respektive län. Stockholms län väntas ha den största procentuella
sysselsättningsökningen mellan fjärde kvartalet 2013 och samma kvartal 2014. Näst bäst utveckling väntas de två övriga storstadslänen, Västra Götaland och Skåne, ha.
I Mälardalsregionen spås Uppsala län ha den största sysselsättningsökningen efter Stockholms
län, medan Västmanland och Södermanland faller sämre ut. Viktigt att ha i åtanke är att länen
skiljer sig vad gäller både näringslivsstruktur, arbetskraftsutbud och demografisk utveckling.
Dessa faktorer har betydelse för tillväxtpotentialen och således också sysselsättningen i länen.
Västmanland har likt Södermanland ett större inslag av industriarbetsgivare än Stockholm och
Uppsala som istället karaktäriseras av större tjänstesektorer. Trots den något sämre utvecklingen för vissa län bedöms dock alla län i riket se ett ökat antal jobb under innevarande år.
Prognosen för den relativa arbetslösheten visar också på stora regionala skillnader. Uppsala
och Stockholm väntas vara de två län som har lägst arbetslöshet i riket. I övriga Mälardalen
väntas arbetslösheten ligga kvar på relativt höga nivåer, över riksgenomsnittet på 7,8 procent.
Bland storstadslänen ligger Skåne på en hög nivå och förväntas så även göra under det fjärde
kvartalet 2014. I Västra Götaland väntas den relativa arbetslösheten parkera strax under genomsnittet för riket.
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring mellan kvartal 4 2013 och
kvartal 4 2014

Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad
arbetskraft,
prognos
kvartal 4 2014

AB

Stockholm

I

Gotland

U

Västmanland

C

Uppsala

K

Blekinge

W

Dalarna

D

Södermanland

M

Skåne

X

Gävleborg

E

Östergötland

N

Halland

Y

Västernorrland

F

Jönköping

O

Västra Götaland

Z

Jämtland

G

Kronoberg

S

Värmland

AC

Västerbotten

H

Kalmar

T

Örebro

BD

Norrbotten

Brist- och överskottsyrken
Mellan höstens och vårens intervjuundersökningar har bristen i det privata näringslivet ökat
från 16 till 23 procent. Också den dolda bristen, som innebär att arbetsgivarna inte ens försöker rekrytera, har ökat. Bristnivåerna för den offentliga sektorn är ungefär oförändrade. Sammantaget indikerar detta att arbetsgivarnas rekryteringsproblem har tilltagit vilket är vanligt i
ett skede av konjunkturförbättring. Bristen kan dock också vara av mer strukturell karaktär,
exempelvis att för få personer utbildas inom området. I dessa fall består rekryteringsproblemen i högre utsträckning även i sämre konjunkturlägen. 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 inte vill 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- respektive överskottsyrken som identifierats i
vårens undersökning.

Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Stockholm län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Anläggningsarbetare
Bilmekaniker
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Fastighetstekniker
Förskollärare
IT-arkitekter
Kockar
Lärare i grundskolans tidigare år
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterskor (olika inriktningar)

Administratörer och sekreterare
Barnskötare
Ekonomiassistenter
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Informatör
Lagerarbetare
Personliga assistenter
Vaktmästare

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 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 med lägre utbildningskrav och
som fler personer kan konkurrera om.
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Näringsgrenar
Stockholms län har en väldiversifierad näringsgrensstruktur och sysselsättningsutvecklingen
är därmed inte 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 58 procent av alla jobb
i länet vilket är den högsta andelen av alla län i riket. Näst störst är den offentliga tjänstenäringen med 28 procent och därefter kommer industrin och byggverksamheten som omfattar 7
respektive 6 procent av alla jobb. Minst antal jobb finns inom jord- och skogsbruk som endast
sysselsätter 0,3 procent av alla som arbetar i länet.11
Den privata tjänstenäringens tyngd vad gäller antalet sysselsatta är det som tydligast skiljer
Stockholm från riket i stort. Samtidigt är en hög andel jobb inom näringsgrenen ett gemensamt drag med övriga storstadslän. Skåne har dock högre andel sysselsatta inom både industri
och offentliga tjänster än Stockholm medan Västra Götaland framför allt har en högre andel
sysselsatta inom industrin. De län som uppvisar störst skillnad mot Stockholm gällande andel
sysselsatta inom privat tjänstenäring är Blekinge och Gävleborgs län som båda ligger på andelar strax över 30 procent.
I följande avsnitt görs en analys av svaren från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
denna vår för alla näringsgrenar och branscher i Stockholms län. Varje avsnitt avslutas med en
bedömning av sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk12 är en liten näringsgren i Stockholms län. Totalt sett står den bara för 0,3
procent av alla jobb i länet, motsvarande 2 800 personer. Detta kan jämföras med andelen i
riket som helhet som är 1,5 procent. Endast tre kommuner i länet hade under 2012 en högre
andel sysselsatta i näringsgrenen än snittet i riket. Dessa tre var Ekerö, Norrtälje och Vallentuna kommun. Lägst andel jobb inom näringsgrenen i länet hade föga förvånande Stockholms
stad. Tillsammans med industrin är näringsgrenen den enda som har haft en negativ årlig
genomsnittlig sysselsättningsutveckling i Stockholms län under åren 2007 till 2012. Eftersom
näringsgrenen sysselsätter så pass få personer så har detta dock fått mycket små effekter på
den totala sysselsättningsutvecklingen under perioden.13 Jord- och skogsbruk är den näringsgren i länet som har högst andel personer i åldrarna 55-64 år vilken innebär att näringen är
inne i en i en stor generationsväxling. Samtidigt är en bidragande orsak till situationen att det
inte ovanligt att fortsätta arbeta även efter att man uppnått allmän pensionsålder.

SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
SNI 2007-koder 01-03.
13 SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
11

12

14
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Jord- och skogsbruk är en näringsgren med tydliga säsongsmönster. Efterfrågan har utvecklats starkare denna vinter än förra och inför stundade sommar har arbetsgivarna också högre
förväntningar än ifjol. Jämfört med förra våren har kapacitetsutnyttjandet ökat och det ligger
nu på genomsnittet sett till perioden våren 2007 till nu. Samtidigt ligger den upplevda bristen
hos arbetsgivarna inom näringsgrenen på en lägre nivå än samma period ifjol. Sammanfattningsvis väntas antalet sysselsatta öka svagt under både 2014 och 2015.

Industri
Näringsgrenen industri består av tillverkningsindustri, energi- och vattenförsörjning samt
avfallshantering och återvinning.14 Industrin i Stockholms län har sin tyngdpunkt i telekom,
läkemedelsindustri och lastbilsproduktion och omfattar drygt 7 procent av samtliga sysselsatta
i länet, motsvarande 75 400 personer.15 Med detta ligger länet lägst i riket, där andelen är nära
dubbelt så hög. Tvärtemot en vanlig föreställning är huvuddelen av arbetsstyrkan inom industrin i Stockholms län tjänstemän, inte produktionspersonal.
Inom länet sticker framför allt Södertälje kommun ut med en andel sysselsatta inom industrin
på 35 procent. Detta hänger samman med att kommunen är hemvist för två av länets största
arbetsgivare inom industri som tillsammans med underleverantörer sysselsätter en inte obetydligt andel av hela länets industrianställda.
Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Stockholms län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom industrin, enligt RAMS 2012.
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15

SNI 2007-koder 05-35.
SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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Under perioden 2007-2012 sjönk antalet sysselsatta inom industrin med i genomsnitt 1,6 procent årligen. Orsakerna till denna utveckling är flera. Först och främst sänkte finanskrisen den
europeiska marknad som näringsgrenen är så beroende av. Därtill är industrin inne i en kontinuerlig strukturomvandling som ytterligare förstärktes under finanskrisen. Kopplat till detta
är också att delar av näringsgrenens rekryteringar har lagts ut på bemanningsföretag vars sysselsatta inte statistikförs i industrin utan inom den privata tjänstesektorn.16 Allt detta sammantaget har bidragit till minskningarna av antalet sysselsatta inom näringsgrenen.

Förbättrad industrikonjunktur
I vårens intervjuundersökning ser industrins arbetsgivare ett relativt gynnsamt efterfrågeläge
framför sig. Som diagrammet nedan visar ligger framtidsförväntningarna för de kommande
sex månaderna i linje med nivån i höstas vilket är över både länets och rikets historiska genomsnitt från 2007 fram till nu.
Förväntad efterfrågeutveckling inom industrin under de kommande sex månaderna, Stockholms län, våren 2007 – våren 2014
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Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Utöver detta har andelen industriarbetsgivare som uppger ett högt kapacitetsutnyttjande ökat
även om man ligger på lägre nivåer än det historiska genomsnittet från 2007 till nu. Drygt 54
procent av arbetsgivarna kan höja sin produktion med högst tio procent innan de behöver
rekrytera. Samtidigt som det fortsatt finns lediga resurser ligger arbetsgivarna nu något
Industrin har också de facto kopplingar till de tjänstenäringarna genom att näringsgrenens arbetsgivare
tillhandahåller konsulttjänster som komplement till sina varor. Detta gäller bland annat inom läkemedel
och telekom enligt rapporten Effektivare ekonomi i Europa, Stockholms handelskammare.
16
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närmre det läge då man behöver anställa än vad man gjorde i höstas. På samma gång har
bristnivåerna inom industrin ökat för tredje undersökningen i rad. Andelen arbetsgivare som
uppger brist på arbetskraft under det gångna halvåret har ökat till 31 procent, en bit över det
historiska genomsnittet. Bristen hade framför allt effekten att rekryteringarna tog längre tid än
normalt och konsekvensen blev främst att befintlig personal fick arbeta mer men även att planerad expansion sköts på framtiden.
I höstas uppgav industriarbetsgivarna för första gången på två år att antalet sysselsatta kommer att öka framöver. I vårens undersökning är denna ökning än starkare och gäller på både
ett och två års sikt. Samtidigt uppger arbetsgivarna att de avser minska inhyrningen av personal framöver.
Vårens intervjuundersökning ger sammantaget stöd för en svagt förbättrad industrikonjunktur. Samtidigt har den ekonomiska återhämtningen i Europa, som den starkt exportorienterade industrin är beroende av, blivit tydligare. Tendensen bekräftas av KI:s regionala konfidensindikator för industrin som under två kvartal i rad har legat en bra bit över det normala.
Den samlade bedömningen är därför att antalet anställda ökar svagt under innevarande år för
att öka något starkare under nästa år. Ökningen är emellertid alltjämt svagare än den för länet
som helhet. Som andel av det totala antalet sysselsatta i länet bedöms därmed antalet sysselsatta inom industrin fortsatt att minska.

Byggverksamhet
Byggverksamhet består av nybyggnation och ombyggnad av bostäder, lokaler och anläggningar.17 Branschen omfattar 6 procent, eller 64 300 personer, av samtliga sysselsatta i länet. I
diagrammet på nästa sida visas andelen förvärvsarbetande inom branschen för länets kommuner. Värt att notera är att huvuddelen av dessa ligger över genomsnittet för riket samtidigt
som länet har en lägre andel sysselsatta än på riksnivå. Den huvudsakliga anledningen till
detta är Stockholms kommun som i kraft av sin storlek drar ner länets genomsnitt.

17

SNI 2007-koder 41-43.
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Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Stockholms län
Procent
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam
inom byggverksamhet, enligt RAMS 2012.

Byggverksamheten i Stockholms län kan se tillbaka på en stark sysselsättningsutveckling under senare år. Mellan 2007 och 2012 ökade antalet sysselsatta med i genomsnitt 3,1 procent
per år, vilket är den dubbla takten jämfört med den totala sysselsättningsökningen i länet.
Grunden för näringsgrenens expansion är länets kraftiga befolkningsutveckling under det
senaste decenniet. Denna utveckling har naturligtvis starkt påverkat förutsättningarna för
boende i länet men också ökat kraven på expansion av länets infrastruktur och ett utökat byggande av lokaler till länets näringsliv. Bostadsbyggandet har i förhållande till befolkningsutvecklingen varit för lågt under en längre tid vilket fått som konsekvens att bostadsbristen har
ökat.18 Ett antal större projekt på bostadssidan är igång och har varit en tid, däribland Liljeholmen – Årstadal – Lövholmen (beräknat slutdatum under 2020), Västra Kungsholmen
(2020), färdigställandet av Hammarby Sjöstad (2020), Norra Djurgårdsstaden (2025) och
Söderstaden (2025) men dessa är inte tillräckliga för att täcka behoven. Under de senaste två
kvartalen verkar bostadsbyggandet dock ha börjat öka och antalet påbörjade lägenheter ifjol
låg på jämförelsevis höga nivåer.19 Detsamma gäller ytan för beviljade bygglov vilket kan ses
som en indikation på kommande ökningar. Det krävs dock att dessa siffror håller i sig för att
uppnå det årliga bostadstillskott om mellan 9 000 och 16 000 som enligt beräkningar av
landstinget kommer att krävas fram till 2030.20 Utöver nybyggnation finns det alltjämt ett
stort behov av renovering av miljonprogrammens bostäder. Antalet påbörjade renoveringsprojekt har dock ökat sedan slutet av 2012.
Stockholms läns landsting, Regional bedömning av behovet av nya bostäder, 2012.
SCB, 2014.
20 Stockholms läns landsting, Regional bedömning av behovet av nya bostäder, 2012.
18
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Anläggningssidan har under senare år varit drivande i byggandet i Stockholm. Bland de pågående projekten utmärker sig Norra länken (färdigställs i etapper fram till 2019), förlängningen av tvärbanan (andra etappen klar 2018), Citybanan (2017), ombyggnaden av Slussen
(2022) samt Förbifart Stockholm (2024). Projekten är så omfattande att efterfrågan inom
anläggningsbyggnation fortsatt kommer hålla sig på höga nivåer under prognosperioden.

Förväntningar hos länets byggarbetsgivare stärks
Sedan hösten har stämningsläget bland Stockholms byggarbetsgivare förbättrats betydligt.
Ungefär hälften tror på en bättre efterfrågan på sex månaders sikt och endast fåtal tror på en
försämring. Som diagrammet nedan visar så har andelen som väntar sig en förstärkt efterfrågan på sex månaders sikt förstärkts betydligt sedan i höstas. Trots att nivån ligger strax under
det historiska genomsnittet från 2007 till nu, är läget det ljusaste sedan våren 2012. Resultaten
går igen i svaren om efterfrågan på sex till tolv månader sikt. Även där är skillnaden mellan
andelen arbetsgivare som tror på en positiv respektive negativ efterfrågeutveckling den högsta
sedan våren 2012.
Förväntad efterfrågeutveckling inom byggverksamhet under de kommande sex
månaderna, Stockholms län, våren 2007 – våren 2014
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Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Kapacitetsutnyttjandet inom byggbranschen har ökat något jämfört med de två föregående
intervjuundersökningarna och parkerar sig i vårens undersökning strax under det historiska
genomsnittet från 2007 till nu. Knappt sju av tio arbetsgivare uppger att de högst kan öka produktionen med tio procent innan nyanställningar kommer att krävas. Ökningen indikerar att
trycket har höjts något inom näringsgrenen. Trots detta har man ännu inte uppnått de nivåer
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som gällde ett par år tillbaka. Liksom kapacitetsutnyttjandet ligger bristnivåerna historiskt sett
relativt lågt i vårens undersökning. Trots detta är tendensen tydlig. Bristen har ökat starkt
både jämfört med höstens undersökning och undersökningen förra våren. I takt med att efterfrågan ökar under prognosperioden bör rekryteringsproblemen tillta. Detta aktualiserar åter
det långvariga strukturella problemet inom byggbranschen med å ena sidan en stor mängd
arbetslösa lärlingar utan yrkesbevis och å andra sidan brist på samma yrkeskategorier med
yrkesbevis. Utöver detta är det också mycket svårt att rekrytera civilingenjörer inom bygg och
anläggning liksom byggnadsingenjörer och byggnadstekniker. Den vanligaste effekten av bristen under det gångna halvåret var att rekryteringarna tog längre tid än normalt. Konsekvenserna var framför allt att befintlig personal fick arbeta mera.
Den ökande tillförsikten inför framtiden visar sig också i byggarbetsgivarnas anställningsplaner som pekar mot att antalet sysselsatta ökar relativt kraftigt under kommande två år. Givet
den skisserade konjunkturutvecklingen kvarstår därför Arbetsförmedlingens bedömning att
sysselsättningen inom bygg ökar i god takt under 2014. Under 2015 bedöms takten tillta ytterligare och antalet sysselsatta öka starkt.

Privata tjänster
Privata tjänster21 är ett samlingsbegrepp för en rad olika branscher som sinsemellan skiljer sig
mycket åt. Sysselsättningen i de olika branscherna i näringsgrenen styrs av utvecklingen för en
mängd olika faktorer. Bland dessa kan nämnas utvecklingen för privat inhemsk konsumtion,
turismen, exporten och demografin. Eftersom ingen enskild faktor styr, och eftersom
branscherna inom näringsgrenen generellt är sysselsättningsintensiva, så brukar sysselsättningen svara snabbare mot uppgångar i efterfrågan än vad den gör i de varuproducerande
näringsgrenarna industri, byggverksamhet och jord- och skogsbruk. Samtidigt gör detta också
näringsgrenen motståndskraftig mot försämringar i enskilda delar av ekonomin. Mellan åren
2007 och 2012 har antalet sysselsatta inom privata tjänster i länet ökat med i genomsnitt 1,9
procent årligen vilket är näst högst efter byggverksamheten.22
Totalt sysselsätter de privata tjänstenäringarna i Stockholms län 627 000 personer.23 Detta
innebär att utvecklingen för näringsgrenen är helt avgörande för länets totala sysselsättningsutveckling. Diagrammet på följande sida visar andelen jobb inom privat tjänstenäring i alla
kommuner i Stockholms län. Högst andel återfinns i Sigtuna kommun, Stockholms stad och
Sundbybergs stad. Alla dessa ligger över länssnittet för Stockholm som är 58 procent. Lägst
andel jobb inom näringsgrenen har i sin tur Salem, Södertälje och Ekerö kommun.

SNI 2007-koder 45-82 och 90-98.
SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år.
23 SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Stockholms län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom privata
tjänster, enligt RAMS 2012. I privata tjänster ingår handel, transport, hotell och restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.

Stockholms län har högst andel jobb inom de privata tjänstenäringarna i riket. Nivån på 58
procent kan jämföras med rikssnittet på 44 procent. Detta har satt Stockholm i ett gynnsamt
läge med avseende på sysselsättningsutveckling och fortsätter också att göra det under prognosperioden.
Diagrammet på följande sida visar säsongsrensade nettotal med trendvärden utifrån Arbetsförmedlingens intervjuundersökning för de privata tjänstenäringarna i Stockholms län under
perioden våren 2007 till och med våren 2014.
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Förväntad efterfrågeutveckling inom privata tjänster under de kommande sex
månaderna, Stockholms län, våren 2007 – våren 2014
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Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att
öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. De
heldragna linjerna i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för riket respektive länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – våren 2014.

Som framgår av ovan har det skett en viss dämpning i efterfrågeförväntningar bland arbetsgivarna inom den privata tjänstenäringen i Stockholm sedan hösten. Nettotalet ligger dock fortsatt högre än länsgenomsnittet för perioden. Samtidigt bekräftas bilden av en viss dämpning
av KI:s senaste konfidensindikator för privata tjänstenäringar i Stockholm 24 som minskar något för första gången sedan fjärde kvartalet 2012. Bilden bekräftas också av att arbetsgivarna
inom näringsgrenen uppger att kapacitetsutnyttjandet har minskat sedan i höstas. Endast 54
procent uppgav att de max kan öka sin produktion med tio procent innan de måste rekrytera,
att jämföra med genomsnittet på 61 procent för perioden 2007 till nu. Samtidigt har bristen
ökat. I vårens intervjuundersökning uppgav totalt 20 procent av arbetsgivarna inom
branscherna i den privata tjänstenäringen att man har upplevt brist de senaste sex månaderna.
Detta är dock lägre än genomsnittet för perioden våren 2007 till nu som är 25 procent. Den
vanligaste effekten av bristen var att rekryteringarna tog längre tid än normalt och den vanligaste konsekvensen var att befintlig personal fick arbeta mer.
När det gäller förväntningar på antalet anställda är arbetsgivarna dock fortsatt positiva. Bilden
avviker något från KI:s senaste regionala barometer25 som indikerar att det kommer att ske en
minskning i antalet anställda under årets andra kvartal. Sammantaget är bedömningen ändå
att den privata tjänstenäringen, efter en något trög start på 2014, totalt sett kommer att ha ett
starkt ökande antal sysselsatta under både 2014 och 2015. Utvecklingen drivs av en ökad pri24
25

KI, regional konfidensindikator för privata tjänstenäringar, Stockholms län, första kvartalet 2014.
KI, regional konfidensindikator för privata tjänstenäringar, Stockholms län, första kvartalet 2014.
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vat konsumtion och bedöms bli bättre under 2015 än innevarande år i takt med att konjunkturen ytterligare förstärks. Framför allt väntas arbetstillfällena inom hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster, information och kommunikation samt finansiell
verksamhet och företagstjänster bli fler. Samtidigt väntas utvecklingen vara något dämpad för
framför allt transport men initialt också handeln. I avsnitten som följer detta ges en mer utförlig beskrivning av Arbetsförmedlingens bedömning av utvecklingen för branscherna inom
näringsgrenen framöver.

Svagt positiv utveckling för handeln
Handeln består av detalj-, parti- och provisionshandel samt handel och reparationer av motorfordon26 och sysselsätter 149 000 personer, eller 14 procent, av alla som arbetar i Stockholms
län. Den genomsnittliga årliga jobbtillväxten i branschen har varit 1,1 procent mellan 2007 och
2012.27
I vårens intervjuundersökning uppger arbetsgivarna inom handeln i Stockholm att efterfrågan
på deras varor och tjänster har minskat de senaste sex månaderna. Samtidigt uppger en ökad
andel, totalt 16 procent, att de har upplevt brist på personal vid rekrytering. Den vanligaste
effekten av bristen på rekryteringarna inom handeln var att det tog längre tid än normalt att
rekrytera och den vanligaste konsekvensen av bristen var att befintlig personal fick arbeta mer.
Också kapacitetsutnyttjandet har stärkts sedan hösten och ligger nu för första gången sedan
våren 2012 i linje med det historiska genomsnittet för perioden våren 2007 till nu. Synen på
efterfrågeläget framöver är dämpad för kommande sex månader men något ljusare för kommande sex till tolv månader. Bilden av att efterfrågeläget har förbättrats bekräftas också av
KI:s senaste regionala barometer28 där konfidensindikatorn för handeln har stärkts gradvis
under hela 2013 och nu ligger på 110 vilket indikerar starka förväntningar på efterfrågeutvecklingen. Att KI:s senaste konjunkturbarometer29 visar på att hushållens förtroendeindikator stärks talar också för att konsumtionen kommer att öka framöver.
På frågan om anställningsplaner framöver är arbetsgivarna i vårens intervjuundersökning
svagt positiva. Denna bild bekräftas av KI:s senaste regionala barometer som nu visar att en
större andel arbetsgivare inom handeln tror att de kommer att öka antalet anställda under
kommande kvartal. En tänkbar orsak till att man inte andas större optimism trots att efterfrågan väntas öka kan vara den ökade konkurrensen från internethandeln som är mindre arbetskraftsintensiv. Den ökade internethandeln tycks också ha fått konsekvensen att kraven ökar på
de försäljare som ska anställas i detalj- och fackhandelsbutiker. Med ökad konkurrens i bran-

SNI 2007-koder: 45-47.
SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 2007-2012.
28 KI, regional konfidensindikator för handeln, Stockholms län, första kvartalet 2014.
29 KI, maj 2014. Avser hushåll i hela riket.
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schen uppger arbetsgivarna att det blir allt viktigare att rekrytera personal som är duktiga på
att göra säljavslut när kunden befinner sig i butiken istället för hemma framför datorskärmen.
Sammantaget är vår bedömning att antalet sysselsatta kommer att öka under både 2014 och
2015. Utveckligen kommer att vara starkare under 2015 än 2014 till följd av en över prognosperioden förbättrad konjunktur. Trots att branschen bedöms öka antalet anställda är bedömningen att handeln ändå kommer att ha näst lägst sysselsättningsutveckling av alla branscher
inom den privata tjänstenäringen under båda prognosåren.

Svag förbättring för transport
Transport består av land-, sjö- och lufttransport, magasinering och stödtjänster till transport
samt post- och kurirverksamhet. Branschen sysselsätter 57 000 personer i Stockholms län
vilket motsvarar 5 procent av samtliga sysselsatta. 30 Förutom den demografiska utvecklingen
och utvecklingen för resandet påverkas transportbranschen också av utvecklingen för byggnadsverksamheten och industrin. Under åren 2007 till 2012 har den genomsnittliga årliga
sysselsättningsutvecklingen varit noll.
I vårens intervjuundersökning uppger transportarbetsgivarna att man har haft en svag efterfrågeutveckling under de gångna sex månaderna. Samtidigt har bristen tydligt ökat och ligger
nu klart över genomsnittet för perioden våren 2007 till nu. Andelen transportföretag som har
upplevt brist de senaste sex månaderna uppgick i vårens undersökning till 30 procent. Arbetskraftsbristen påverkade främst rekryteringarna genom att man inte lyckades rekrytera och den
vanligaste konsekvensen av bristen var att man varit tvungen att tacka nej till order. Bristen i
branschen i Stockholms län rör främst buss- och taxichaufförer.
Inför framtiden förmedlar arbetsgivarna en mer positiv bild. Förväntningar på efterfrågeutvecklingen för kommande sex månader ökar tydligt medan synen på utvecklingen kommande
sex till tolv månader ligger i linje med snittet för perioden våren 2007 till nu. Kapacitetsutnyttjandet har också ökat sedan hösten och ligger nu något över genomsnittet för perioden våren
2007 till nu vilket indikerar att nyanställningar är på gång.
Sammanfattningsvis är bedömningen att transportbranschen i Stockholms län kommer att se
en svagt ökande sysselsättning under 2014 och 2015. Banan blir något högre för 2015 än 2014
men skillnaderna i ökningstakt mellan åren väntas vara liten. Transport är den bransch inom
den privata tjänstenäringen som bedöms ha de lägsta sysselsättningsökningarna under prognosperioden vilket också ligger i linje med den historiska utvecklingen för branschen i länet
mellan åren 2007 och 2012.

30

SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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Stora ökningar inom hotell, restaurang, personliga och kulturella tjänster
De båda branscherna hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster
sysselsätter sammanlagt 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 de totalt
sysselsatta. Hotell- och restaurangverksamheten sysselsatte i sin tur 46 000 personer och omfattade därmed 4 procent av samtliga sysselsatta. Tillsammans har dessa branscher ökat antalet anställda med i genomsnitt 3,1 procent årligen under perioden 2007 till 2012. Starkast har
utvecklingen varit för hotell- och restaurangverksamhet men utvecklingen kan beskrivas som
mycket god för båda branscher.31
I vårens intervjuundersökning anger arbetsgivarna att de har haft en bättre efterfrågeutveckling jämfört med ifjol och även ett ökat kapacitetsutnyttjande.32 Samtidigt har bristen dämpats
jämfört med ifjol och i vårens intervjuundersökning uppgav endast 14 procent att man har
upplevt brist de senaste sex månaderna. Skillnaderna är dock stora mellan branscherna. Medan nedgången är tydlig för personliga och kulturella tjänster, som väger tyngst sett till andelen sysselsatta, så uppvisar hotell- och restaurangverksamheten en uppgång. Den vanligaste
effekten av bristen var att arbetsgivarna inte lyckades rekrytera och den vanligaste konsekvensen blev att man hyrde in personal från bemanningsföretag.
För kommande sex och sex till tolv månader ger branscherna sammantaget en mycket positiv
bild av sin förväntade efterfrågeutveckling. Också här är det främst hotell- och restaurangverksamheten som leder utvecklingen. Sammantaget är bedömningen att hotell- och restaurangverksamhet och personliga och kulturella tjänster kommer att ha en starkt ökande sysselsättning under både 2014 och 2015. Hotell och restaurang bedöms vara drivande i denna utveckling. Tillsammans väntas branschernas sysselsättningsutveckling vara länets starkaste under
prognosperiodens båda år.

Positiv vändning för information och kommunikation
Information och kommunikation är en tudelad bransch som består av arbetsgivare inom både
media och IT. Stockholms län är hemvist för ett av Europas största kluster inom IT och är därtill centrum för Sveriges mediearbetsgivare. En majoritet av branschens sysselsatta verkar
dock inom IT. Omkring hälften, eller 82 000 personer, av alla sysselsatta i branschen i riket
arbetar i Stockholms län. Totalt utgör dessa 8 procent av alla sysselsatta i länet. Mellan åren
2007 och 2012 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen i branschen varit 1,1

SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012. I snitt har hotell- och restaurangverksamheten
ökat med 4,5 procent årligen vilket innebär att detta är den bransch som har ökat antalet sysselsatta mest
sett till sig själva under perioden. Samma siffra för personliga och kulturella tjänster är 2,1 procent vilket
var fjärde högst i länet.
32 Eftersom hotell- och restaurangverksamheten är beroende av säsonger jämförs efterfrågeförväntningarna för dessa branscher med fjolårets vårundersökning.
31
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procent33 vilket innebär att det är den bransch som har haft näst sämst sysselsättningsutveckling av branscherna inom den privata tjänstenäringen i länet under dessa år.
I vårens intervjuundersökning uppger arbetsgivarna att man har haft en något dämpad efterfrågeutveckling under de senaste sex månaderna samtidigt som bristen tydligt har ökat. Andelen arbetsgivare inom information och kommunikation som har upplevt brist uppgick till 30
procent vilket dock fortfarande är en bit under snittet för perioden våren 2007 till nu. Bristen
resulterade oftast i att rekryteringarna drog ut på tiden och konsekvensen blev att man var
tvungen att hyra in personal från bemanningsföretag. Inom branschen råder det framför allt
brist på kvalificerad IT-personal såsom exempelvis IT-arkitekter och erfarna mjukvaru- och
systemutvecklare.
När det gäller synen på efterfrågeutvecklingen framöver är förväntningarna något dämpadejämfört med hösten och branschen ligger nu ungefär i linje med genomsnittet för perioden
våren 2007 fram till nu, både för kommande sex och kommande sex till tolv månader. Kapacitetsutnyttjandet har också gått ned kraftigt sedan hösten men sett i ljuset av övriga svar i vårens undersökning skulle detta kunna bero på att nyanställningar har gjorts under inledningen
av detta år. På frågan om antalet anställda framöver är nämligen arbetsgivarna i branschen
mycket förväntansfulla. Samtidigt uppger man att utvecklingen har varit mindre god under det
gångna året.
Sammanfattningsvis bedöms antalet sysselsatta inom information och kommunikation öka
starkt både i år och under nästa år. Därmed vänder branschen under prognosperioden tydligt
uppåt i förhållande till 2013. I år väntas branschens sysselsättningsökning vara den näst starkaste i relativa termer och under 2015 den tredje starkaste i länet.

Fler sysselsatta i motorn finansiell verksamhet och företagstjänster
Branschen finansiell verksamhet och företagstjänster är bred och omfattar många typer av
verksamheter. Förutom finans- och försäkringsverksamhet och företagstjänster såsom personaluthyrningsverksamhet och verksamhet inom redovisning, marknadsföring och juridik ryms
även fastighetsbolag och fastighetsservice, forskning och utveckling samt verksamhet vid huvudkontor. Till följd av detta har branschen många anställda. I Stockholms län handlar det om
236 000 personer vilket motsvarar hela 22 procent av länets sysselsatta. Därmed påverkar
svängningar i branschen i hög grad länets totala sysselsättningsutveckling. 34 Mellan åren 2007
och 2012 har den genomsnittliga sysselsättningsutvecklingen för branschen varit 2,8 procent
vilket är näst högst av alla branscher inom den privata tjänstenäringen.
Vårens intervjuundersökning visar att efterfrågeutvecklingen de senaste sex månaderna har
dämpats något sedan hösten. Samtidigt har bristen ökat men är fortfarande lägre än genom33
34

SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år.
SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
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snittet för perioden våren 2007 till nu. Totalt uppgav 22 procent av arbetsgivarna att de hade
upplevt brist vid rekryteringar under det gångna halvåret. Den vanligaste effekten av bristen
var att det tog längre tid än normalt att rekrytera och den vanligaste konsekvensen var att befintlig personal fick arbeta mer.
För framtiden har arbetsgivarna inom finansiell verksamhet och företagstjänster fortsatt positiva förväntningar på efterfrågeläget och man ligger klart över snittet för perioden våren 2007
till nu. För kommande sex månader har förväntningarna stärkts något sedan hösten medan de
har dämpats marginellt för kommande sex till tolv månader. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet minskat kraftigt sedan hösten vilket troligen beror på att många nyanställningar har
skett under det gångna halvåret. På frågan om antal anställda så anger arbetsgivarna en mycket positiv utveckling både bakåt och framåt.
Den samlade bedömningen är att antalet sysselsatta inom finansiell verksamhet och företagstjänster i Stockholms län kommer att öka starkt, både under 2014 och 2015, och utgöra en stor
andel av den totalt prognosticerade sysselsättningsökningen i länet. Under 2014 är bedömningen att branschen kommer att ha den tredje starkaste utvecklingen i länet och under 2015
den näst starkaste. Utvecklingstakten kommer att vara ökande över åren.

Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn består av verksamhetsområdena utbildning, vård och omsorg
samt offentlig förvaltning och försvar. 35 Tjänstesektorn är uppdelad mellan verksamheter som
drivs i offentlig regi och sådana som enbart finansieras offentligt men drivs av privata aktörer.
Sammanlagt omfattar näringsgrenen strax under 30 procent av länets samtliga sysselsatta,
motsvarande omkring 300 000 personer. Detta är en av de lägsta andelarna i riket.
Som diagrammet på följande sida visar har Stockholms stad lägst andel offentligt sysselsatta i
länet. Exkluderas Stockholms stad är andelen sysselsatta inom offentlig tjänstesektor ungefär i
linje med riket.

35

SNI 2007-koderna 84-88 samt 99.
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Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Stockholms län
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom offentliga tjänster, enligt RAMS 2012. I offentliga tjänster ingår offentlig förvaltning, utbildning samt vård och omsorg,
oavsett huvudman.

Sysselsättningsutvecklingen för den offentliga tjänstesektorn har under senare år legat i linje
med den för hela arbetsmarknaden. Under perioden 2007-2012 växte den årligen med 1,6
procent i genomsnitt.36 Det som utgör grunden för efterfrågan på offentliga tjänster, och i förlängningen sysselsättningen inom näringsgrenen, är den demografiska utvecklingen och den
offentliga finansiella situationen. Konjunktursvängningar, som är en starkt avgörande faktor
för det privata näringslivets efterfrågan och sysselsättning, har endast en mer indirekt koppling. Konjunkturen påverkar visserligen skattebasen och därigenom hur mycket resurser den
offentliga sektorn har att disponera, men denna påverkan sker snarare på lite längre sikt. Omvänt kan nivån på skatterna genom politiska beslut också påverkas av behovet på offentliga
tjänster.
Befolkningen fortsätter att växa i Stockholms län och har i genomsnitt ökat med 36 000 personer årligen under de senaste fem åren. Befolkningstillväxten uppskattas ligga i linje med
detta under prognosperioden. Även tillväxten i skatteunderlaget fortsätter att vara god under
prognosperioden. Delvis som en följd av detta bedöms kommunerna kunna uppvisa goda finansiella resultat under kommande år, liksom man gjort under en längre tid. Stockholms läns
landsting faller också mycket väl ut i en jämförelse med andra landsting och har alltjämt en
mycket god ekonomi.37
De offentliga arbetsgivarna är i vårens undersökning mer positiva än på länge. Andelen som
tror på en ökad tjänsteproduktion inom deras verksamhetsområde under de kommande sex
36
37

SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år, 2012.
SKL, Ekonominytt 03/14.
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månaderna är den högsta sedan våren 2007 och långt över det historiska genomsnittet från
2007 till nu. Samtidigt är det, liksom tidigare, fortsatt en majoritet som uppger att tjänsteproduktionen kommer att vara oförändrad. De offentliga arbetsgivarna ser också mycket positivt
på rekryteringsplanerna på såväl ett som två års sikt. Ökningen av förväntat antal sysselsatta
ett år framöver är den största under perioden från 2007 till nu. För de privata arbetsgivarna
ser det något annorlunda ut. Andelen arbetsgivare som tror på en ökad efterfrågan är liksom
för de offentliga högt. Däremot är den beräknade sysselsättningsökningen något lägre än normalt. Möjligen hänger detta samman med en viss avmattning i de privata alternativens övertag
av marknadsandelar inom verksamhetsområdet.
Liksom i höstas är Arbetsförmedlingens samlade bedömning att antalet sysselsatta inom den
offentliga tjänstesektorn kommer att öka under 2014. Ökningen blir ännu något starkare under 2015.

Utbildning
Utbildningssektorn innefattar barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och
eftergymnasial utbildning. Sammanlagt omfattar sektorn drygt 100 000 anställda i länet, vilket är omkring tio procent av samtliga sysselsatta. Sysselsättningsutvecklingen har varit god
under senare år och legat på något högre nivåer än länets arbetsmarknad som helhet, i genomsnitt 1,8 procent årligen mellan 2007 och 2012.
Utvecklingen inom utbildningssektorn påverkas starkt av årskullarnas storlek. Förskolans
förutsättningar bestäms således i hög grad av länets födelsetal. Ökningstakten av antalet personer i åldrarna 0-5 år har visserligen gått ner något under de senaste tre åren men detta från
mycket höga nivåer. Andelen barn som går i förskolan har också vuxit kraftigt under det senaste decenniet. Detta är en utveckling som ytterligare förstärker trycket på barnomsorgen.38
Efterfrågan på verksamheten förväntas därmed vara fortsatt stor under prognosperioden och
en ytterligare utbyggnad av barnomsorgen är nödvändigt för länet. Situationen för barnomsorgen har nu också förlängts till grundskolan som även den står inför en stadig ökning av
antalet elever under prognosperioden. Detta innebär också att antalet sysselsatta inom både
barnomsorgen och grundskolan väntas öka under prognosperioden.
Den omvända situationen råder för gymnasieskolan där antalet elever krympt under ett par år
i takt med att det tidiga 90-talets stora årskullar tagit studenten. Antalet elever fortsätter att
krympa under prognosperioden och Arbetsförmedlingens bedömning är att vi också kommer
att se en negativ utveckling för antalet sysselsatta. Den kommunala vuxenutbildningen bedöms dock stå inför en svagt positiv utveckling.
Bristsituationen inom utbildningsverksamheten är i vårens undersökning ungefär densamma
som i höstas. Det råder alltjämt mycket stor brist på förskollärare, fritidspedagoger och speci38

Skolverket, Barn och personal i förskolan hösten 2013.

29

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Stockholms län

alpedagoger. Samtidigt råder det någon brist på lärare inom grundskolan, en situation som
gäller både de tidiga och senare åren och därtill förväntas bli värre på ett års sikt. Trots den
minskade efterfrågan på personal inom gymnasieskolan generellt så råder det brist på gymnasielärare inom matematik, naturvetenskap och yrkesämnen. Lärare i estetiska och praktiska
ämnen saknas på flera nivåer. Bristen under det gångna halvåret fick som vanligaste effekt att
rekryteringar uteblev eller drog ut på tiden samt att kraven på utbildning sänktes. Konsekvensen blev framför allt att befintlig personal fick arbeta mer och att kvalitén på tjänsterna sänktes.
Trots att gymnasieskolan bedöms dra ner något på antalet anställda vägs detta med marginal
upp av barnomsorgen och grundskolan, som båda var för sig är betydligt tyngre sysselsättningsmässigt. Sammantaget väntas sysselsättningen i utbildningssektorn öka under såväl 2014
som 2015.

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 sysselsatta i Stockholms län
inom vård och omsorg.39 Mellan åren 2007 och 2012 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen varit 1,5 procent för verksamhetsområdet. Liksom utbildningssektorn beror
efterfrågan för vård och omsorg på den demografiska utvecklingen. Detta verksamhetsområde
påverkas dock snarare av storleken på årskullarna från första halvan av 1900-talet än av födelsetalen under senare år.
Hos de privata utförarna inom vård och omsorg har förväntningarna på antalet sysselsatta
framöver ökat från höstens undersökning och också från föregående vår. Däremot ligger man
på lägre nivåer än vad man gjort historiskt. För de offentliga vårdgivarna gäller samma sak. På
såväl sex månaders sikt som sex till tolv ökar andelen arbetsgivare som tror på en ökad efterfrågan betydligt. Från att historiskt varit mycket återhållsamma och regelmässigt signalerat
minskningar av personalstyrkan, uppger man i vårens undersökning istället att antalet anställda kommer att öka under det kommande året.
Bristen inom såväl den privata som den offentliga delen av sektorn har i vårens undersökning
ökat kraftigt. Det råder obalans mellan tillgång och efterfrågan för ett flertal av näringsgrenens
legitimationsyrken. Särskilt har länets arbetsgivare haft stora problem med att rekrytera sjuksköterskor. Delvis beror detta på fortsatta skiljaktigheter i lönefrågan men även på att för få
sjuksköterskor utexamineras i länet och på höjda kompetenskrav. De nordöstra delarna av
länet skiljer ut sig vad gäller rekryteringsproblematiken med en svårare bristsituation för en
rad yrkeskategorier, företrädesvis läkare men även sjuksköterskor. Konsekvensen av bristen
under det gångna halvåret var framför allt att man inte lyckades rekrytera eller att det tog
39
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längre tid än normalt. Effekten blev att befintlig personal fick arbeta mer men det var även
vanligt att man hyrde in personal från bemanningsföretag.
Sammantaget är bedömningen att antalet sysselsatta inom vård och omsorg kommer att öka
under både 2014 och 2015. Vård och omsorg är den del av offentliga tjänster som väntas gå
starkast sysselsättningsmässigt under prognosperioden.

Offentlig förvaltning
Offentlig förvaltning sysselsätter 6 procent, eller 68 000, av alla 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 sysselsättningstillväxt på 1,5 procent. Ökningstakten har dock vuxit varje år sedan 2008. 40
Anställningsbehovet inom den offentliga förvaltningen följer inte befolkningsutvecklingen lika
nära som inom utbildningssektorn och 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.
Arbetsgivarna inom offentlig förvaltning ger i höstens undersökning uttryck för en ökad optimism. Efterfrågan på deras tjänster stiger och antalet sysselsatta förväntas öka, vad gäller stat
såväl som kommun och landsting. Detta går emot det vanliga mönstret där arbetsgivarna inom
näringsgrenen istället brukar ha en tämligen pessimistisk syn på framtiden i förhållande till
faktiskt utfall.
Andelen arbetsgivare som har upplevt brist de senaste sex månaderna har ökat något sedan
höstens undersökning men generellt är den alltjämt låg. Den enda större yrkeskategori som
arbetsgivarna i verksamhetsområdet har haft stora svårigheter att rekrytera är soldater. I övrigt rör bristen i huvudsak specialistkompetenser som handläggare och jurister med erfarenhet
av upphandling, IT-specialister och erfarna ingenjörer. Effekten av bristen blev framför allt att
rekryteringarna drog ut på tiden och 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 2014 bedöms verksamhetsområdet vara det som har svagast sysselsättningsutveckling inom offentliga tjänster. Under
2015 är bedömningen istället att utvecklingen blir något starkare än för utbildningssektorn
men fortsatt svagare än för vård och omsorg.
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SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning, 16-64 år.
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Befolkning och arbetskraft
Arbetskraften utgörs av de personer som står till arbetsmarknadens förfogande. Dessa är antingen sysselsatta eller arbetslösa. Storleken på arbetskraften beror på befolkningsutvecklingen i arbetsför ålder och på hur många av dessa som står till arbetsmarknadens förfogande.

Länets befolkning fortsätter öka…
Stockholms befolkning ökar. Mellan 2003 och 2013 var den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten 1,5 procent. Detta kan jämföras med riket som under samma år har haft en ökning
på i genomsnitt 0,7 procent. Inget län ligger i närheten för tidsperioden förutom Uppsala som
har haft en ökning på i genomsnitt 1,4 procent årligen. Sämst befolkningsutveckling har Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gotlands län haft, alla med en genomsnittlig årlig
minskning på 0,1 procent. De kommuner i Stockholms län som har haft högst genomsnittlig
årlig befolkningstillväxt mellan dessa år är Sundbybergs stad, Solna stad och Nacka kommun.
Sämst har utvecklingen varit för Norrtälje, Danderyds och Nynäshamns kommun.41 Den stora
befolkningsökningen i Stockholms län har berott på ett positivt flyttnetto gentemot såväl utlandet som resten av riket och på ökade födelsetal. Framför allt har utrikes inflyttning bidragit
till ökningen. Enligt en befolkningsprognos från SCB kommer länet att fortsätta växa i ungefär
samma takt fram till år 2018. Därefter väntas takten avta något men länets befolkning beräknas inte minska något år fram till och med 2025.42

...liksom befolkningen i arbetsför ålder
Totalt bodde vid utgången av förra året 2 163 000 personer i länet vilket innebar att 22 procent av landets befolkning var bosatt i Stockholms län. Omkring 65 procent av dessa,
1 404 000 personer, var i arbetsför ålder (16-64 år). Mellan 2012 och 2013 ökade befolkningen
i arbetsför ålder med 16 000 personer. Under de senaste tio åren har befolkningen i dessa
åldrar ökat med i genomsnitt 1,3 procent årligen. 43 Därmed får Stockholms län ett betydligt
tillskott till arbetskraften varje år bara genom att befolkningen ökar. Huruvida den arbetsföra
delen av befolkningen sedan väljer att delta i arbetskraften eller inte bestäms av en mängd
olika faktorer.

Arbetskraftsdeltagandet i Stockholm har ökat…
Arbetskraftsdeltagandet anger den andel av befolkningen i arbetsför ålder som ingår i arbetskraften.44 Under 2012 deltog 78 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år i Stockholms län
SCB, RAMS nattbefolkning.
Arbetsförmedlingens senaste befolkningsprognos beställdes från SCB 2012 och omfattar åren 20122025.
43 Samma andel för riket har endast varit 0,5 procent.
44 Alla andelar för arbetskraftsdeltagandet som redovisas i detta kapitel avser personer i åldrarna 16-64 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
41
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i arbetskraften vilket var samma andel som snittet i riket. Högst arbetskraftsdeltagande det
året hade Hallands och Jönköpings län med 81 procent vardera. Lägst arbetskraftsdeltagande
hade Skåne län med 74 procent.
År 2012 var arbetskraftsdeltagande i Stockholms län högre bland män än kvinnor (79 mot 77
procent) och högre bland inrikes födda än utrikes födda (81 mot 70 procent). Den utbildningsnivå som hade högst arbetskraftsdeltagande var personer med eftergymnasial utbildning (86
procent) och den åldersgrupp mellan 16 och 64 år som i högst utsträckning deltog i arbetskraften var personer mellan 40 och 44 år (91 procent).
Mellan åren 2002 och 2012 har arbetskraftsdeltagandet i Stockholms län ökat för alla åldersgrupper utom för personer mellan 16 och 19 år. Störst ökning i arbetskraftsdeltagande har
personer mellan 60 och 64 år haft. För denna grupp har deltagandet ökat med drygt 10 procentenheter under tioårsperioden. Framför allt har deltagandet bland utrikes födda, både män
och kvinnor, ökat. Totalt har utrikes födda ökat sitt arbetskraftsdeltagande med 8 procentenheter mellan åren 2002 och 2012 vilket kan jämföras med inrikes föddas som endast ökat med
2 procentenheter.
För män har ökningen varit större för utrikes än inrikes födda i samtliga åldersgrupper som
har ökat sitt arbetskraftsdeltagande. För kvinnor gäller detsamma med undantag för åldersgruppen 20-24 år där istället kvinnor födda i Sverige har ökat sitt arbetskraftsdeltagande mer
än utrikes födda kvinnor. Ökningen i arbetskraftsdeltagandet för alla åldersgrupper har varit
marginellt högre för kvinnor än för män.
Mellan åren 2002 och 2012 har samtliga utbildningsnivåer utom de med högst förgymnasial
utbildning ökat sitt arbetskraftsdeltagande. Denna grupp har istället sänkt sitt arbetskraftsdeltagande med 2 procentenheter. Värt att notera är dock att utbildningsgruppen okänd samtidigt ökat sitt arbetskraftdeltagande med 9 procentenheter. I denna grupp utgör utrikes födda
majoriteten.
Totalt har arbetskraftsdeltagandet ökat med 3 procentenheter i Stockholms län mellan åren
2002 och 2012. I genomsnittliga tal motsvarar detta en årlig ökning på 0,3 procentenheter och
tyngdpunkten av ökningen har legat på åren 2010-2012. Under andra halvan av tioårsperioden
2002-2012 har de sittande alliansregeringarna genomfört en rad arbetsutbudsstimulerande
reformer i syfte att öka arbetsutbudet. En del av denna politik har handlat om att nyanlända
invandrare så snabbt som möjligt efter ankomst till Sverige ska äntra arbetskraften. En annan
del har varit att öka incitamenten för arbetskraftsdeltagande via förändringar av både skatter

kategorier för en individ, osv. till gruppen övriga. Därmed skiljer sig arbetskraftsandelarna i detta kapitel
från officiell statistik från SCB. Eftersom talen delvis bygger på RAMS är det senaste årtalet som vid tiden
för prognosskrivandet kan beräknas år 2012. Befolkningsstatistiken finns dock till och med utgången av
2013.
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och ersättningssystem. De nämnda ökningarna i arbetskraftsdeltagande för grupperna utrikes
födda och personer i åldrarna 60-64 år är en sannolik effekt av denna politik.

…liksom arbetspendlingen
Arbetskraftens storlek i ett län påverkas också av pendlingen. Stockholms län har nettoinpendling vilket innebär att det är fler personer som pendlar in till ett arbetsställe i länet än som
pendlar ut. I slutet av 2012 arbetade totalt 94 500 personer i länet samtidigt som de bodde i
något annat län och 32 200 personer bosatta i Stockholms län hade sin arbetsplats någon annanstans än i sitt hemlän.45 De län som flest pendlade in till Stockholm ifrån var de angränsade
Uppsala och Södermanlands län. Nettoinpendlingen har ökat med i snitt 1,7 procent årligen
under perioden 2004-2012 och vår bedömning är att den kommer att fortsätta öka i en något
högre takt under prognosperioden. Detta baseras på att bostadsbristen fortsatt kommer att
vara svår under prognosperioden samtidigt som konjunkturen i länet förbättras.
Sammantaget är Arbetsförmedlingens bedömning att arbetskraften i Stockholms län kommer
att fortsätta öka under prognosperioden, driven av en fortsatt befolkningstillväxt i arbetsför
ålder, ökad nettoinpendling och ökat arbetskraftsdeltagande. Ökningen bedöms vara större
under 2015 än 2014.

45

SCB, RAMS, 16-64 år, 2012.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
I följande kapitel definieras inskrivna arbetslösa som totalen av öppet arbetslösa och deltagare
i program med aktivitetstöd bosatta i Stockholms län.

Arbetslöshetens utveckling
Efter att ha stigit successivt sedan slutet av 2011 började arbetslösheten 46 i Stockholms län att
falla tillbaka under fjärde kvartalet 2013. Utvecklingen har fortsatt under 2014 i accelererande
takt. Trots minskningen är nivåerna alltjämt höga sett från millennieskiftet och fram. Länets
arbetslöshet gick upp kraftigt under finanskrisen 2008-2009 och har sedan dess inte legat
under 6 procent. Vid slutet av april i år uppgick den säsongsrensade arbetslösheten till 6,5
procent. I antal har de inskrivna arbetslösa i länet minskat med 2 700 personer sedan april
2013. Den huvudsakliga minskningen har infallit under innevarande år och det totala antalet
inskrivna arbetslösa i länet uppgick i slutet av april till 70 900 personer.
De sjunkande arbetslöshetsnivåerna de senaste månaderna beror främst på ett minskat inflöde
till arbetslöshet. Inflödet har sjunkit trendmässigt sedan förra sommaren. I jämförelse med
början av 2013, en period då arbetslösheten ökade svagt, har antalet nyinskrivna under årets
inledande fyra månader minskat med drygt elva procent. Också uttryckt som andel av det totala antalet inskrivna har de nyinskrivna minskat. Givet det sjunkande inflödet och det förbättrade konjunkturläget skulle man kunna förvänta sig att utflödet till arbete också har ökat. En
sådan utveckling har dock ännu inte noterats.
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft, Stockholms län,
januari 1994 – april 2014
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Arbetslösheten definieras som inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen bosatta i Stockholms län
som andel av den registerbaserade arbetskraften.
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Utvecklingen av den relativa arbetslösheten hänger samman med arbetskraftens utveckling.
Den ökande befolkningen leder i normalfallet till ett ökat arbetskraftsutbud och så även under
prognosperioden. Hur arbetslösheten påverkas beror på hur väl länets arbetsmarknad lyckas
fånga upp den växande arbetskraften. Sedan 2010 har sysselsättningen och arbetslösheten
ökat i ungefär samma takt vilket har lämnat den relativa arbetslösheten i ett smalt spann mellan 6,3 och 7,0 procent. För prognosperioden är bedömningen att antalet arbetslösa kontinuerligt kommer att minska samtidigt som antalet sysselsatta fortsätter att öka både under 2014
och 2015. Sammantaget innebär detta att arbetslöshetsnivåerna sjunker ner mot 6 procent till
det fjärde kvartalet 2014 och fortsätter ned med ytterligare en halv procentenhet fram till och
med fjärde kvartalet 2015.

Arbetslöshetens sammansättning
För somliga grupper är arbetslösheten i princip obefintlig medan den för andra istället ligger
på mycket höga nivåer. I diagrammet nedan åskådliggörs den relativa arbetslösheten för ett
antal olika grupper i riket och i Stockholms län. Det första som kan noteras är att Stockholms
arbetslöshet är lägre totalt men också för varje enskild grupp. Länets låga arbetslöshetsnivåer
beror således inte enbart på att till exempel utbildningsnivån är högre än i riket.
Diagrammet visar också att medan män har betydligt högre arbetslöshet än kvinnor på riksnivå är nivåerna i Stockholm lika för könen. En delförklaring till detta är att länets utrikes
födda kvinnor har en högre arbetslöshetsnivå än de utrikes födda männen, medan de på riket
ligger på ungefär samma nivå. De stora skillnaderna framträder dock när man jämför andra
grupper bland de arbetslösa.
Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Stockholms län
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Unga (18-24 år)
Den grupp som särskilt sticker ut i förhållande till riket är unga 18-24 år. Att skillnaden är så
stor mellan länets och rikets unga brukar förklaras med den stora privata tjänstenäringen i
Stockholms län som bidrar med många så kallade ingångsjobb och därmed gynnar personer
som inte har en fast förankring på arbetsmarknaden. Andelen unga arbetslösa i Stockholms
län var 10,1 procent, att jämföra med 16,7 i riket som helhet. Trots de låga nivåerna i förhållande till riket är arbetslösheten bland unga i Stockholms län hög i jämförelse med åldersgruppen 16-64. Detta har två huvudsakliga förklaringar. För det första är andelen som deltar i
arbetskraften lägre än för befolkningen i stort. Jämför man mot befolkningen istället för registerbaserad arbetskraft sjunker arbetslösheten bland ungdomar till 5,1 procent i slutet av april,
det vill säga samma nivå som andelen arbetslösa i befolkningen för hela åldersgruppen 16-64.
För det andra ökar de ungas arbetslöshetsnivåer eftersom de initialt har en svagare ställning
på arbetsmarknaden. I gengäld lämnar ungdomar relativt snabbt för arbete och uppvisar därför som grupp kortare tider i arbetslöshet.
Kort utbildning
En av de tyngst vägande faktorerna gällande tillträde till arbetsmarknaden är utbildningsnivå.
Detta är särskilt tydligt i Stockholms län där de med högst förgymnasial utbildning är den
grupp av ovan som har högst relativ arbetslöshet, 17,2 procent. I detta skiljer sig Stockholms
län från riket där gruppen utrikes födda har en högre arbetslöshet. De högst förgymnasialt
utbildade i länet utgör 29 procent av de inskrivna arbetslösa, att jämföra med 16 procent i
befolkningen. Därmed är gruppen kraftigt överrepresenterad på Arbetsförmedlingen.47 På
motsvarande sätt är de eftergymnasialt utbildade underrepresenterade bland de inskrivna på
Arbetsförmedlingen och utgör 34 procent mot 44 procent av befolkningen. Gällande de med
gymnasial utbildning är andelarna ungefär lika stora bland de inskrivna som i befolkningen.48
Denna situation är en konsekvens av en arbetsmarknad som successivt har höjt sina kompetenskrav och som i allt högre utsträckning har fullgången gymnasieutbildning som ett minimikrav för anställning. Detta gäller även då arbetsuppgifterna i sig kanske inte nödvändigtvis
kräver gymnasieutbildning. Med rådande arbetslöshetsnivåer fungerar ett slutbetyg från gymnasiet som ett sorteringsverktyg för arbetsgivare. Samtidigt har de tillgängliga jobben för personer med kort skolutbildning minskat kraftigt sedan millennieskiftet.49 I vårens undersökning bekräftas denna bild av att bristyrkena som arbetsgivarna har angett i hög utsträckning är
sådana med höga kompetens- och/eller utbildningskrav. Värt att notera är också att Stockholm skiljer sig från riket när det gäller arbetslöshetsnivåer för personer med högst gymnasial
utbildning medan nivåerna är i stort sett samma för personer med eftergymnasial utbildning.
SCB, 2013.
SCB 2014 och Arbetsförmedlingen. Statistiken för befolkningen gäller slutet av 2013 medan den för
inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen avser slutet av april 2014.
49 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna från våren 2013.
47
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Utrikes födda
Den grupp, utöver de förgymnasialt utbildade, som sticker ut för Stockholms del är utrikes
födda. Gruppens arbetslöshet har sjunkit under det gångna året i Stockholms län och uppgick
under perioden oktober 2013 till och med mars 2014 till 15,3 procent. Detta kan jämföras med
inrikes födda som hade en arbetslöshet på 4 procent. De utrikes födda som grupp är heterogen
och inkluderar både individer med högskoleutbildning och individer som inte ens har genomfört nioårig grundskoleutbildning. Orsakerna till individernas arbetslöshetsituation är därmed
också väldigt varierande. Några generella förklaringar som ändå brukar lyftas har att göra med
bristande språkkunskaper, svaga kontaktnät på arbetsmarknaden, svårigheter att översätta
utbildningar och diskriminering.50
Att utrikes födda till skillnad från i riket inte är den undergrupp av ovan som har högst arbetslöshetsnivå hänger troligen samman med länets näringsgrensstruktur som är gynnsam för
personer som inte är fast förankrade på arbetsmarknaden. Dessutom leder den höga andelen
utrikes födda i befolkningen troligen till större kontaktnät för individerna i gruppen.51
Inomregionala skillnader
Stockholms län består av drygt 2,1 miljoner människor fördelade på 26 kommuner. Stockholms stad är länets naturliga centrum med sina knappt 900 000 invånare. Detta motsvarar
42 procent av länets invånare och kommunen har därför en mycket stor inverkan på länet som
helhet. Det är därför inte förvånande att situationen för Stockholms stad och Stockholms län
skiljer sig så pass lite åt. Kommunens och länets arbetslöshet ligger mycket nära varandra med
endast små skillnader i relativa arbetslöshetsnivåer för de olika grupperna av inskrivna.
Länets övriga kommuner pendlar runt dessa medeltal med ibland väldigt stora skillnader
sinsemellan. Rikets fyra kommuner med lägst arbetslöshet – Danderyd, Vaxholm, Vallentuna
och Täby – återfinns alla inom Stockholms läns norra delar. Ytterligare åtta av kommunerna
återfinns bland de trettio kommuner i landet med lägst arbetslöshet.
I andra änden av skalan, och på den södra sidan om stadens centrum, återfinns Södertälje som
istället har rikets fjärde högsta arbetslöshet, 14,3 procent, och Botkyrka som hamnar på nittonde plats i riket med en arbetslöshetsnivå på 12,7 procent. Båda dessa kommuner tillhör de i
riket med högst andel utomeuropeiskt födda vilket till viss del förklarar de höga nivåerna.
Samtidigt sticker kommunerna ut i positiv bemärkelse gällande arbetslöshet för ett par av
grupperna med mycket höga arbetslöshetsnivåer. Botkyrka har en lägre arbetslöshet bland
både unga (18-24 år) och utrikes födda än riket som helhet. Södertälje ligger för båda dessa
grupper något över rikets genomsnitt. Samtidigt ligger nivåerna långt ifrån de kommuner i
riket som faller sämst ut i jämförelsen. I bilaga 3 finns en sammanställning av arbetslösheten
50
51

IFAU, Unga invandrare – utbildning, löner och utbildningsavkastning, Rapport 2013:06.
23 procent i Stockholms län medan snittet i riket är 16 procent, SCB 2014.
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för ett antal olika undergrupper av arbetskraften i länets samtliga kommuner. 52 I län med stora
inomregionala pendlingsavstånd kan ibland skillnaderna i arbetslöshet mellan länets kommuner delvis förklaras av att de lokala arbetsmarknaderna ser olika ut. I Stockholms län är det
emellertid relativt lätt att arbetspendla vilket minskar den roll den lokala arbetsmarknaden i
de arbetssökandes bostadskommun har. Istället speglar skillnaderna i arbetslöshetsnivå mellan kommunerna i Stockholms län i högre utsträckning tillgången och prisnivåer på bostäder i
länets olika kommuner, och därigenom, den befolkningssammansättning som kommunerna
har.

Minskande tider i arbetslöshet
Åren efter finanskrisen har tiderna i arbetslöshet bland de inskrivna hos Arbetsförmedlingen i
Stockholms län successivt ökat. Diagrammet nedan visar antalet inskrivna fördelade efter
sammanlagd tid i arbetslöshet under de senaste tio åren. Detta mått fångar även in de personer som växlar mellan perioder i arbete och arbetslöshet och kan ses som en indikation på hur
stark den arbetslöses ställning på arbetsmarknaden över tid är.
Inskrivna arbetslösa fördelade efter sammanlagd tid i arbetslöshet under de senaste 10 åren, Stockholms län, hösten 2006 – våren 2014
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Under åren som föregick finanskrisen sjönk arbetslösheten för samtliga ovan redovisade grupper. Gruppen med en samlad arbetslöshetstid på mindre än ett år sjönk mot mycket låga nivåer vilket medförde att även de med längre tider i arbetslöshet, som därmed stod längre ifrån
arbetsmarknaden, lämnade för arbete.
När finanskrisen slog till 2008-2009 medförde den initialt ett stort inflöde av personer med
kortare tider i arbetslöshet. Samtidigt började ökningen av antalet personer med längre tider i
På grund av att arbetskraften släpar efter i Arbetsförmedlingens statistik över relativ arbetslöshet kan
nivåerna för kommuner med stora befolkningsförändringar de senaste två åren vara något missvisande.
52
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arbetslöshet men detta skedde i en svagare takt. Under den ekonomiska återhämtningen 20102011 stabiliserades först antalet korttidsarbetslösa personer för att sedan sjunka tillbaka. När
länets arbetsgivare åter började anställa prioriterade man huvudsakligen de som relativt nyligen varit ute i arbete. Om konjunkturförbättringen hade varit mer varaktig är det troligt att den
också hade kommit de med längre tider i arbetslöshet till del. Perioden därefter karaktäriserades istället av konjunkturell osäkerhet med följden att grupperna med längre tider i arbetslöshet fortsatte att växa. Särskilt gällde detta gruppen med mer än tre år i arbetslöshet.
Mellan hösten 2013 och våren 2014 kan emellertid ett trendbrott skönjas. Grupperna med
lägre än tre år i sammanlagd arbetslöshet de senaste tio åren har alla minskat. Störst har
minskningen varit för de med de kortaste tiderna. För de med två till tre år i arbetslöshet har
en minskning skett för första gången sedan hösten 2008. Gruppen med mer än tre år i arbetslöshet ökar fortfarande i storlek men i avtagande takt. Givet den prognos som görs denna vår
förväntar vi oss dock en vändning även för denna grupp under kommande höst.

Nedgång i antal i utsatta grupper men inte andel
Kopplat till utvecklingen för de sammanlagda tiderna i arbetslöshet är utvecklingen för de
utsatta grupperna. Begreppet innefattar inskrivna arbetslösa som, efter att de väl har hamnat i
arbetslöshet, löper en större risk att hamna i långvariga tider i arbetslöshet. De utsatta grupperna är:


Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning



Arbetslösa födda utanför Europa



Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



Arbetslösa äldre (55-64 år)

Värt att notera är att unga (18-24 år) inte ingår i ovan. Detta beror på att ungas tider i arbetslöshet generellt sett är korta.53 Diagrammet nedan visar utvecklingen för inskrivna arbetslösa
som återfinns i en eller flera av dessa grupper, samt utvecklingen för de inskrivna som inte
tillhör någon av grupperna.

Vid slutet av april hade 18 procent av de inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) varit utan ett arbete i ett
år. Motsvarande siffra för samtliga inskrivna arbetslösa var 37 procent.
53
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Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Stockholms län, januari 2004 – april 2014 (ej dubbelräkning mellan grupperna)
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Anm. I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med
funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år.

I april i år tillhörde nära sju av tio inskrivna arbetslösa en eller flera av de utsatta grupperna.
Situationen är mer utpräglad i Stockholms län än på riksnivå där motsvarande andel var 64
procent i slutet av april. Liksom antalet personer med långa tider i arbetslöshet har börjat vika
nedåt, har nu antalet personer i utsatta grupper börjat minska i större utsträckning för första
gången sedan 2007.54 Detta är ett naturligt samband eftersom det i praktiken i hög utsträckning handlar om samma personer.

Detta gäller bortsett från några månader under 2011. Minskningen då var dock under en kortare period
och mindre i omfattning.
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Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Stockholm län, januari 2006 –
april 2014
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Personer med högst förgymnasial utbildning
Vid slutet av april i år uppgick antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen i länet som hade
högst förgymnasial utbildning till 20 400 personer eller 29 procent av de inskrivna. Antalet
arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ökade kraftigt under finanskrisen men ökningen
har varit relativt svag därefter. Under det senaste året har antalet minskat, särskilt under det
senaste halvåret. Minskningen gäller de med kortare sammanlagda tider i arbetslöshet medan
de som varit arbetslösa mer än tre år istället blivit något fler. Denna grupp har successivt ökat i
storlek sedan våren 2010 från en dryg femtedel av gruppen till att i april i år utgöra en tredjedel.
Utomeuropeiskt födda
Personer födda utanför Europa är den grupp som antalsmässigt har ökat allra mest bland de
inskrivna arbetslösa i Stockholms län under senare år. Andelen av totalt inskrivna var i slutet
av april 42 procent, motsvarande 30 000 personer. Samtidigt som gruppen blivit större har
andelen som har varit arbetslösa i längre än tre år de senaste tio åren vuxit successivt sedan
hösten 2010 och utgör nu 29 procent av de utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa. Utvecklingen hänger samman med finanskrisen och konjunkturläget men har också andra orsaker. Dels har invandringen till Sverige varit stor under senare år, dels har sittande regerings
arbetsutbudsstimulerande politik 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 inskriven i etableringsuppdraget hos Arbetsförmedlingen.
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Denna utveckling till trots har gruppen under våren minskat i storlek för första gången sedan
före finanskrisen. Minskningen gäller för samtliga grupper, också de med kort utbildningsbakgrund.
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga uppgick i slutet av april till 13 600 personer, motsvarande 19 procent av samtliga inskrivna. Gruppens andel bland de inskrivna har vuxit sedan hösten 2009. Det finns fler förklaringar till denna utveckling än konjunkturen. Personer överförda från Försäkringskassan, varav en majoritet har
en funktionsnedsättning, förklarar huvuddelen av uppgången.55 En ytterligare förklaring till
att gruppen vuxit är att Arbetsförmedlingen har förbättrat sitt kartläggningsarbete på detta
område och därför i högre utsträckning upptäcker funktionsnedsättning bland de inskrivna.
Framför allt är det de psykiskt relaterade funktionsnedsättningarna som ökat i antal.
Under de senaste fyra åren är det främst de med långa tider sammanlagda tider i arbetslöshet
som har ökat i antal. I slutet av april utgjorde de 45 procent av de inskrivna med funktionsnedsättning, en ökning från 42 procent i höstas. Samtidigt har det totala antalet inskrivna med
funktionsnedsättning under det senaste halvåret blivit färre för första gången sedan 2007.
Äldre (55-64 år)
Antalet äldre bland de inskrivna uppgick i april till 3 400 personer, en minskning med 100
personer sedan i höstas. Gruppen är till skillnad från till exempel högst förgymnasialt utbildade inte generellt utsatta på arbetsmarknaden. Arbetslösheten i detta åldersspann är relativt
låg och sysselsättningsgraden hög. Om individer i gruppen blir arbetslösa försvåras dock situationen betydligt och många har stora svårigheter att åter få ett arbete. Detta får som konsekvens att tiderna i arbetslöshet bli mycket långa. Nära hälften har varit utan arbete i mer än tre
år och andelarna har ökat successivt sedan våren 2010.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Stockholms län är landets sysselsättningsmotor. Prognosen är att 2014 och 2015 blir goda år,
även jämfört med länets historiska utveckling. Stockholm har också i ursprungsläget en mer
fördelaktig position än landet som helhet vad gäller såväl arbetslöshetsnivåer som sysselsättningsgrad.56 Möjligheterna är alltså stora för många på Stockholms läns arbetsmarknad men
detta innebär inte att det saknas utmaningar. Den stora utmaningen återfinns i gapet mellan
de krav som länets arbetsgivare ställer och det utbud av arbetssökande som finns att tillgå. 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.

Överföringarna innebär att arbetsförmåga prövas inom ramen för programmet Arbetslivsintroduktion.
Programmet tar i Stockholms län emot omkring 200 personer varje månad.
56 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och SCB, AKU första kvartalet 2014.
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Kompetensbrist
En stor utmaning på länets arbetsmarknad är den ökande bristen på arbetskraft. Allvarlig brist
kan leda till hämmad produktion för de arbetsgivare som inte lyckas rekrytera. Den minskade
aktiviteten påverkar ekonomin negativt. Brister på vissa enskilda yrkeskategorier kan också
ses som särskilt viktigt att komma tillrätta med för att samhällets grundfunktioner ska fungera. Två exempel på sådana är bristen på vissa lärare och på viss sjukvårdspersonal.
Med en arbetslöshet på mellan sex och sju procent är det inte rimligt att tala om en generell
arbetskraftsbrist i Stockholm. Det länet står inför är istället en brist på specifika kompetenser
och/eller yrkeskategorier. Arbetsgivarnas behov koncentreras också i allt högre utsträckning
till högutbildad arbetskraft. I de fall då längre utbildning 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 förbättras så är det därför möjligt att kraven på
motsvarande sätt i viss mån anpassas nedåt för åtminstone vissa yrkeskategorier. Trots detta
pekar den långsiktiga trenden mot både högre utbildnings- och kompetenskrav för många
yrken.
Två krav som sticker ut för jobb som inte kräver högskoleutbildning är avslutad gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska. Kraven utgör i praktiken en slags miniminivå hos
länets arbetsgivare. Detta gör det extra bekymrande att endast omkring tre fjärdedelar av alla
gymnasieungdomar i Stockholms län erhållit ett slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år
efter sitt startläsår. Nivån är dessutom lägre än i riket som helhet. 57 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 spela genom att bedriva ett aktivt informationsarbete och också rikta detta mot grund- och gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare.
En faktor som bedöms bidra till den ökade arbetskraftsbristen i Stockholms län under prognosperioden är bostadsbristen. Denna gör det svårare att attrahera kvalificerad arbetskraft
till länet, särskilt den som inte planerar att stanna permanent. I andra änden av skalan återfinns samtidigt 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 och
till och från närliggande län. Bostadsbyggandet bedöms visserligen öka något under prognosperioden men bristen på bostäder kommer ändå fortsatt vara stor. Det uppdämda bostadsbehovet kommer att ta tid att bygga bort men på senare tid har en rad förslag och initiativ tagits

57

Skolverket, Siris, 2014.
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från flera håll för att försöka hitta lösningar. Diskussionen är högst välkommen då alla lösningar som innebär ett större utbud av bostäder skulle gynna Stockholms arbetsmarknad. 58
För att möjliggöra en dämpning av problemen med arbetskraftsbristen behöver vi först och
främst kartlägga var bristerna finns och vad de består i. Därefter åligger det bland andra Arbetsförmedlingen att kommunicera detta till allmänheten på ett tydligt sätt. Slutligen behöver
olika typer av åtgärder sättas in. Ibland kan det handla om kortare kompletterande utbildningar, ibland krävs större insatser än så. Ett uppslag för att avhjälpa de brister som rör spjutspetskompetens är att antingen branscherna med upplevt brist, det allmänna eller en kombination av dessa aktörer, skräddarsyr 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.
Stora variationer inom utsatta grupper ställer krav på varierande insatser
På utbudssidan består den stora utmaningen i att en så stor andel av de inskrivna arbetslösa
tillhör de utsatta grupperna. Vid slutet av april i år utgjorde de nära 70 procent av samtliga
inskrivna i länet, att jämföra med rikets 64 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att
variationen inom dessa grupper är betydande. Även om de korttidsutbildade är överrepresenterade bland utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa är samtidigt nära en tredjedel av
dessa eftergymnasialt utbildade. Bland funktionsnedsatta respektive äldre 55-64 är motsvarande andelar 23 respektive 40 procent. Dessa utgör en betydande resurs och många av dessa
bör ha goda möjligheter att få ett arbete under prognosperioden. Förutom att erbjuda ett kontaktnät kan Arbetsförmedlingen här också underlätta ett aktivt jobbsökande, validera utländska utbildningar m.m. I andra änden av skalan återfinns personer som saknar gymnasieutbildning, i vissa fall till och med genomförd grundskoleutbildning59. Utmaningen i förhållande till denna grupp ligger främst i att de behöver mer utbildning. Utöver detta finns också
en grupp med gymnasieutbildning som inte vill vidareutbilda sig över gymnasienivå och inte
får de jobb som finns. Denna grupp skulle särskilt gynnas av att fler enklare jobb skapades.
Arbetsförmedlingens roll i detta är bland annat att subventionera anställningar.
Sammanfattningsvis är utmaningarna på Stockholms läns arbetsmarknad inte enbart en fråga
för arbetsmarknadspolitiken. I och med utvecklingen mot ett större inslag av lågutbildade
arbetslösa står vi inför en situation där Arbetsförmedlingens nuvarande verktyg inte är fullt
tillräckliga. På längre sikt behövs ett större utbildningspolitiskt grepp för att råda bot på delar
av denna situation. Ett ökat bostadsutbud är ytterligare ett exempel på en åtgärd som i förEnligt beräkningar från Swedbank kommer bostadsbristen i Stockholm att kosta 21 miljarder årligen i
utebliven tillväxt de närmsta 20 åren. Swedbank, Makrofokus Sverige, november 2013.
59 Vid slutet av april 2014 hade 9 400 av de inskrivna arbetslösa i länet en förgymnasial utbildning som var
kortare än nio år.
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längningen skulle bidra till länets kompetensförsörjning. För Arbetsförmedlingens del är den
stora utmaningen under prognosperioden alltjämt att försöka minska gapet mellan de arbetslösa och arbetsgivarnas krav och samtidigt prioritera de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Om gapet mellan arbetsgivare och arbetssökande tillåts fortsätta växa finns det, förutom risk för en förhöjd strukturarbetslöshet också en risk för att länets och därigenom också
hela landets, tillväxt hämmas.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och arbetssättet har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt
infördes ett enhetligt intervjuformulär, men även därefter har vissa frågor utvecklats och antalet frågor har dessutom utökats något.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med vägledning. Prognosarbetet stöder 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 samt 21 regionala prognoser två gånger
per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett mycket stort antal
privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
via dialog 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 av sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. Uppgifterna
inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap
12§. Arbetsgivarna har dock ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste basen för prognosbedömningarna.
En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även på grundval av annan statistik
och andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. De prognossiffror som
presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser om den förväntade utvecklingen
på arbetsmarknaden och i ekonomin.
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Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av arbetsställen60 hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från
och med 2013 innehåller urvalet arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen
med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (SNI 2007), arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid
två prognostillfällen innan det byts ut.
Det nuvarande urvalet är uppdelat i följande grupper. (1) Basurvalet, vilket utgör grunden för
de analyser som görs på nationell och regional nivå. (2) Tilläggsurvalet, vilket är ett tillägg av
arbetsställen som anpassas efter lokala behov. Inför varje intervjuomgång gör de lokala arbetsförmedlingarna en förberedande granskning av det aktuella urvalet av arbetsställen. Inga ändringar får dock göras i basurvalet bortsett från korrigeringar av eventuella direkta felaktigheter.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 1 698 arbetsställen inom det privata näringslivet i Stockholms län och svarsfrekvensen blev 67 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 203 offentliga arbetsgivare i urvalet i Stockholms län och svarsfrekvensen uppgick till 83 procent.

60

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator mäter arbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan.
Indikatorn bygger på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det totala näringslivet. Indikatorn visar om arbetsgivarna förväntar sig att efterfrågan
på deras varor och tjänster kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande
6 månaderna. Arbetsgivarnas bedömningar sammanställs sedan till nettotal (andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka minus andelen
som bedömer att efterfrågan kommer att minska).
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning genomförs två gånger per år. Undersökningen på
våren genomförs under kvartal 2 och höstundersökningen under kvartal 4. Värden för kvartal
1 och kvartal 3 tas fram med hjälp av linjär interpolering. Därefter säsongrensas nettotalen
med X11-Arima för att sedan normaliseras så att medelvärdet blir 0 och standardavvikelsen 1.
De normaliserade serierna för industri, byggverksamhet och privata tjänster summeras sedan
till en total med hjälp av ett viktsystem. Som vikter används förvärvsarbetande enligt RAMS i
industrin, byggverksamhet och privata tjänster. I ett sista steg standardiseras tidsserien till en
ny serie med medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Tolkningen av konjunkturindikatorn
blir således att 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.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar är inte den officiella arbetslösheten utan den 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 som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp,
genomsnitt av kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014, Stockholms län
Utbildning
Totalt
16-64
år

Män

Unga
18-24
år

Äldre
55-64
år

Kvinnor

Inrikes
födda

Utrikes
födda

Upplands
Väsby

6,5

6,3

6,7

11,1

5,3

4,3

Vallentuna

2,9

2,8

3,0

6,6

3,2

Österåker

3,9

3,5

4,3

8,4

Värmdö

4,2

4,1

4,3

Järfälla

8,7

8,7

Ekerö

3,2

Huddinge

Kommun

Högst förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

12,4

13,1

5,5

5,5

2,3

6,5

5,4

2,7

2,5

3,5

3,2

8,2

7,7

3,5

3,4

8,7

4,0

3,4

10,5

9,1

3,7

3,3

8,7

13,5

6,9

5,2

17,2

18,7

7,9

6,7

3,3

3,1

5,9

3,4

2,6

8,1

6,9

2,6

3,0

6,8

6,8

6,8

9,9

6,9

3,9

13,5

15,2

5,9

5,1

Botkyrka

12,7

13,8

11,6

16,0

11,8

6,6

19,3

23,5

10,8

8,9

Salem

5,2

5,2

5,3

9,8

5,0

3,7

12,0

9,7

4,6

4,5

Haninge

7,5

7,6

7,4

12,5

5,8

5,0

14,7

13,7

6,3

6,5

Tyresö

4,7

4,5

4,8

10,1

4,1

3,7

9,5

9,9

4,2

3,8

UpplandsBro

7,3

7,8

6,8

12,3

6,0

5,0

14,1

14,3

6,3

5,9

Nykvarn

4,4

4,2

4,6

12,1

3,5

3,9

8,7

7,9

4,1

3,4

Täby

3,0

2,9

3,0

4,6

2,8

2,2

6,9

6,6

2,9

2,6

Danderyd

2,5

2,6

2,4

3,9

2,4

2,0

5,6

6,5

3,0

2,1

Sollentuna

5,2

5,3

5,1

8,7

4,6

3,0

11,9

14,5

5,0

3,8

Stockholm

6,9

6,8

7,0

9,2

7,0

4,1

15,7

19,5

7,0

4,8

Södertälje

14,3

15,7

13,0

17,3

13,5

6,4

26,8

29,2

10,1

11,6

Nacka

4,8

4,8

4,9

7,8

4,9

3,3

11,2

13,1

4,7

3,7

Sundbyberg

8,5

8,4

8,5

11,7

8,3

4,7

17,5

20,4

7,9

5,9

Solna

5,5

5,7

5,3

7,8

5,9

3,8

10,3

13,6

5,7

4,5

Lidingö

3,7

3,8

3,6

4,5

3,8

2,5

9,9

9,3

3,3

3,3

Vaxholm

2,5

2,4

2,6

5,9

2,1

2,1

5,7

5,0

2,4

2,2

Norrtälje

4,9

4,8

5,1

11,0

3,5

4,2

11,4

8,5

4,6

3,7

Sigtuna

7,2

7,2

7,2

9,4

5,7

4,0

15,2

14,3

5,5

6,8

Nynäshamn

6,7

6,7

6,7

12,7

5,5

5,1

16,1

13,2

5,5

5,5

Länet

6,8

6,8

6,8

10,1

6,4

4,0

15,3

17,2

6,3

4,9

Riket

8,5

8,0

8,9

16,7

6,4

6,1

20,8

19,9

8,2

5,3

Källa: 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
Julia Asplund, telefon 010 488 26 97 och Erik Huldt, telefon 010 488 05 50.
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 december 2014.
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