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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:

•
•
•
•

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.

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

