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Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognoser 
 
I Arbetsmarknadsutsikterna för Stockholms län presenteras bedömningar för den 
regionala sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen. I rapporten återfinns 
bedömningar av utvecklingen inom de olika huvudbranscherna industri, byggverksamhet, 
privata tjänster, offentliga tjänster samt jord- och skogsbruk. Dessutom beskrivs bland 
annat befolkningsutvecklingen, arbetskraftsutbudet, arbetsgivarnas bedömningar av 
efterfrågan på varor och tjänster, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar länets 
arbetsmarknad står inför. 
 
Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort 
antal privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och 
svaren inhämtas via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. 
 
Materialet är insamlat och bearbetat under våren 2013 och prognosperioden sträcker sig 
fram till utgången av 2014. Prognosen är tänkt att fungera som ett besluts- och 
diskussionsunderlag för alla som arbetar med att skapa goda förutsättningar för en väl 
fungerande arbetsmarknad. 
 
Tack alla arbetsgivare, arbetsförmedlare och andra som medverkat i arbetet med 
prognosen. 
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Definitioner 
 

Arbetsförmedlingens konjunkturindex 
Detta index beskriver stämningsläget hos de privata arbetsgivarna. Indexet baseras på 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om 
efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen 
arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen 
arbetsställen som bedömt minskning. Motsvarande index för offentliga arbetsgivare 
kallas Arbetsförmedlingens verksamhetsindex. 
 

Arbetskraften 
I arbetskraften ingår förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år. 
 

Arbetsställe 
Med arbetsställe avses normalt en lokal arbetsplats. Mer precist är det varje adress, 
fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 
 

Registerbaserad arbetskraft 
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som 
jobbar på orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter 
uppdateras en gång per år, i november. 

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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Säsongrensning 
Säsongrensning görs för att jämna ut de säsongsmässiga variationerna under året. I detta 
ingår även att ta bort eller tona ned extrema värden i en serie. Säsongrensning görs för att 
tydligare framhäva utvecklingsriktningen. Vid säsongrensning beräknas även seriens 
trend. 
 

Sökande i program med aktivitetsstöd 
Arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. 
 

Totalt inskrivna arbetslösa 
Summan av antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. 
 

Öppet arbetslösa 
Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, aktivt söker och omgående kan 
tillträda ett arbete, samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
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Sammanfattning 
Den kraftiga motvinden i Europa såg under hösten 2012 ut att dra ner utsikterna för 
svensk ekonomi och arbetsmarknad. Bilden förstärktes av en stigande arbetslöshet och ett 
ökat antal varsel inom framförallt industrin. Lyckligtvis har höstens farhågor kommit på 
skam. Trots att läget i vår närmaste omvärld alltjämt är dystert har den befarade 
nedgången på svensk arbetsmarknad uteblivit. Ännu har inga minskningar i 
sysselsättningen kunnat observeras, varken för riket eller i Stockholms län, samtidigt som 
arbetslösheten har legat stilla. 
 
Mer optimistiska arbetsgivare och förbättrad sysselsättningsutveckling 
Arbetsförmedlingens konjunkturindex för det privata näringslivet har under våren ökat 
från de låga nivåerna i höstas. För riket som helhet väntas den privata tjänstesektorn vara 
pådrivande för sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden. Detta innebär att 
Stockholms län står i en gynnsam position med sitt stora inslag av privata tjänsteföretag. 
En fortgående befolkningsökning gör dessutom att den offentliga tjänstesektorn fortsätter 
att öka antalet anställda. Sammantaget väntas antalet sysselsatta i länet öka med 15 000 
personer under 2013. Under 2014 förbättras konjunkturläget ytterligare och 
sysselsättningen ökar med 19 000. 
 
Små förändringar i arbetslösheten 
Arbetslösheten i länet har i princip legat stilla under 2013. Samtidigt har inslaget av 
inskrivna i program med aktivitetsstöd ökat medan andelen öppet arbetslösa har minskat. 
Antalet arbetslösa bedöms öka med 2 000 personer under 2013 för att sedan minska med 
lika mycket 2014 tack vare att sysselsättningen då ökar i en bättre takt. 
  
Allt fler personer med längre tider utan arbete 
De arbetsmarknadspolitiska utmaningarna i länet är stora. För närvarande utgörs 69 
procent av de inskrivna i länet av personer som tillhör utsatta grupper. Av dessa har 
många låg utbildningsnivå vilket innebär att de står långt ifrån att matcha de krav på 
kvalificerad arbetskraft som länets arbetsgivare har. Farhågan är att utsikterna för dessa 
personer kan komma att försämras under prognosperioden.  
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Efterfrågan på arbetskraft och 
sysselsättningsutveckling 
Under hösten 2012 tornade de konjunkturella orosmolnen upp sig och flera 
framåtblickande indikatorer, både i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och i 
omvärlden, var nere på de lägsta nivåerna sedan finanskrisen 2008-2009. För 
Stockholms del såg det mest negativt ut för industrin, byggverksamheten, 
godstransporterna samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Stigande arbetslöshet 
och ett ökat antal varsel under slutet av 2012 förstärkte denna bild.  
 
Sedan hösten har dock både BNP- och sysselsättningssiffror för fjärde kvartalet 2012 och 
för första kvartalet i år överraskat positivt. Även förväntningarna på framtiden hos 
näringslivet, både i riket och i Stockholm, har stigit och Arbetsförmedlingens 
konjunkturindex för Stockholms näringsliv (se diagram 1) ligger nu på genomsnittet för 
perioden våren 2007 fram till nu.  
 
Diagram 1. Arbetsförmedlingens konjunkturindex för näringslivet. Stockholms län. 
Våren 2007 – våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 
Arbetsförmedlingens konjunkturindex beskriver stämningsläget i företagen. Indexet baseras på 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om 
efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen arbetsställen 
som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt 
minskning. 
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Sverige är en liten öppen ekonomi med liten motståndskraft mot konjunktursvängningar i 
omvärlden. Utvecklingen inom svensk exportindustri är viktig och när det svänger på 
världsmarknaderna brukar efterfrågan på arbetskraft i Sverige att påverkas. Stockholms 
arbetsmarknad skiljer sig dock från rikets då den uppvisar en annan näringsgrensstruktur 
med en högre andel sysselsatta inom tjänstenäringarna. Detta gör att förändringar för 
svensk exportindustri inte slår lika hårt i Stockholm som i andra delar av landet.1 Därtill 
har länet en stor årlig befolkningsökning som, något förenklat, kan sägas driva 
underliggande efterfrågan på arbetskraft i länet. 

Lediga platser 
Antalet till Arbetsförmedlingen inkomna lediga platser följer i allmänhet den ekonomiska 
utvecklingen och är också en indikator på kommande efterfrågan på arbetskraft.2 Från 
januari fram till april i år har det inkommit knappt 72 000 platser till Arbetsförmedlingen 
i Stockholms län vilket är något fler än under samma period ifjol. En säsongsrensad serie 
med trendvärden visar dock att antalet nyanmälda platser i länet har haft en obruten 
negativ utveckling sedan augusti och, i själva verket, en dämpad utveckling ända sedan 
november 2011. Diagram 2 visar utvecklingen för antalet platser under perioden januari 
1996 till och med april 2013.  
 

Diagram 2. Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser, med varaktighet 
längre än tio dagar under perioden januari 1996 till april 2013. Stockholms län. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade data, trendvärden. 
                                                             
1 Enligt beräkningar från Nordea (Storstadsdominans, Regionala utsikter, februari 2013) 
har bruttoregionalprodukten i Stockholms län varit mindre volatil än för övriga regioner 
under perioden 2009-2012. Detsamma gäller för sysselsättningen i länet under perioden. 
2 Det är viktigt att poängtera att det är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser 
kring vår platsstatistik både på grund av dess innehåll och på grund av de lediga platser 
statistiken inte visar, dvs. de som aldrig anmäls till Arbetsförmedlingen. Se 
fördjupningsruta om Nyanmälda platser på s. 45ff i riksrapporten 
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012. 
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Kapacitetsutnyttjande 
Ytterligare ett sätt att bedöma kommande personalförändringar är att titta på företagens 
kapacitetsutnyttjande.3 Om trycket i ekonomin ökar, höjs generellt efterfrågan på 
arbetsgivarnas produkter och tjänster vilket leder till ökad produktion. Rekryteringar 
inleds men innan dessa genomförs nyttjas befintlig personal mer intensivt. Ett högt 
kapacitetsutnyttjande är därför en indikator på att rekryteringar kan komma att 
genomföras framöver. På motsvarande sätt är ett lågt kapacitetsutnyttjande en indikator 
på att företagen kan komma att minska personal framöver. I båda fall sker dock 
personalförändringar med viss eftersläpning.  
 
Kapacitetsutnyttjandet i Stockholm skiljer sig åt mellan olika näringsgrenar. Den privata 
tjänstenäringen ligger på förhållandevis låga nivåer, särskilt handeln samt hotell och 
restaurang. Undantagen är personliga och kulturella tjänster samt transport som brukar 
ligga på höga tal. Även inom byggverksamhet samt jord- och skogsbruk är 
kapacitetsutnyttjandet vanligen högt men absolut högst är nivåerna inom privatdriven 
vård och utbildningsverksamhet. I vårens intervjuundersökning fortsätter dessa 
verksamheter alltjämt att ligga på höga nivåer. Därtill uppvisar branscherna transport 
samt information och kommunikation ökat kapacitetsutnyttjande. Diagram 3 visar dock 
att kapacitetsutnyttjandet i länet totalt sett har minskat sedan hösten och det ligger nu 
under det historiska genomsnittet från våren 2007 fram till nu. 
 

Diagram 3. Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna nästan fullt ut. 
Våren 2007 – våren 2013. Stockholms län. Heldragen linje = historiskt genomsnitt 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. Nästan fullt ut avser att arbetsstället kan öka 
sin produktion av varor och tjänster med max 10 procent innan rekryteringar måste ske. 

                                                             
3 Med kapacitetsutnyttjande menas här hur mycket företagen kan öka sin produktion 
innan nyrekryteringar krävs. 
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Rekryteringsproblem 
Den angivna bristen på arbetskraft skiftar likt rekryteringsproblemen med 
konjunkturläget. I ett bättre efterfrågeläge ökar arbetsgivarnas rekryteringar vilket leder 
till tilltagande brist på arbetskraft medan den i lågkonjunktur lättar. Bristen beror 
förutom konjunkturläge på också på matchning mellan de som söker arbete och 
arbetsgivare, på utbildningsväsendets förmåga att möta efterfrågad kompetens m.m. 
Liksom kapacitetsutnyttjandet har också andelen arbetsgivare som uppger att de under 
de senaste sex månaderna har upplevt rekryteringsproblem gått ner. Andelen ligger nu på 
samma nivå som hösten 2010. Totalt hade 22 procent upplevt brist (se diagram 4) vilket 
är under snittet för perioden hösten 2007 till våren 2013. 
 

Diagram 4. Andel arbetsställen som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid 
rekrytering under det senaste halvåret. Våren 2007 – våren 2013. Stockholms län. 
 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 
I vårens intervjuundersökning rapporteras störst brist på rätt kompetens vid rekrytering 
inom offentliga tjänster, hotell och restaurang samt information och kommunikation. 
Inom dessa verksamheter uppgav över 30 procent av arbetsställena att de har upplevt 
brist vid rekrytering de senaste sex månaderna. Lägst var personalbristen inom handeln, 
byggverksamhet och jord- och skogsbruk där endast strax över 10 procent av företagen 
uppgav att de hade upplevt brist. Den vanligaste effekten på rekryteringarna var att de 
drog ut på tiden och den vanligaste konsekvensen av arbetskraftsbristen var att befintlig 
personal fick arbeta mer.  
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Varsel 
Även om antalet varsel kan fungera som en indikator på efterfrågan på arbetskraft är det 
främst en indikation på konjunkturläget och pågående strukturomvandling i en ekonomi. 
Måttet säger nämligen inte nödvändigtvis så mycket om hur många personer som blir 
arbetslösa - en stor del av dem som varslas blir aldrig uppsagda och av dem som blir 
uppsagda är det många som inte går ut i arbetslöshet. Ofta vidtas också andra åtgärder 
innan varsel läggs. Företag kan exempelvis dra ner på inhyrd personal från 
bemanningsföretag eller minska antal arbetade timmar för den ordinarie personalen. 
Tabell 1 visar antalet varslade personer från 2002 fram till och med april i år.  
 

Tabell 1. Antal varslade personer per år. Stockholms län. 

År Antal varslade 
helår 

Antal varslade t.o.m. 
april 

2002 20863 5136 
2003 19835 7579 
2004 15987 5686 
2005 13793 6627 
2006 9644 2618 
2007 7226 2665 
2008 17104 3128 
2009 23709 11827 
2010 10759 4375 
2011 12637 3246 
2012 16907 4933 
2013 (t.o.m. april) - 5611 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Hittills i år ligger varslen i länet något högre både sett till föregående tre år och till 
genomsnittet under perioden 2002 till 2012. Än är nivåerna dock lägre än de som 
uppmättes under finanskrisen och IT-bubblan.    
 

Sysselsättningen i länet 
I höstas gjorde vi bedömningen att sysselsättningstillväxten i Stockholms län i princip 
skulle stanna av under 2013. Sedan dess har stämningsläget förbättrats och 
sysselsättningen har utvecklats bättre än vad som då förväntades. Samtidigt har 
konjunkturella svängningar i regel en eftersläpande effekt på arbetsmarknaden. 
Kombinationen av höstens låga framtidsförvätningar, utfallet för indikatorerna som 
berörts i detta kapitel och den fortsatt svaga utvecklingen i Europa gör därmed att vi tror 
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på en dämpad sysselsättningsökning under innevarande år. Under 2014 är bedömningen 
dock att läget på Stockholms arbetsmarknad kommer att förbättras.  
 
Sammantaget blir vår bedömning att antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år i Stockholms 
län kommer att öka med 15 000 under 2013 och med 19 000 under 2014. Den 
prognosticerade sysselsättningsökningen kan jämföras med genomsnittet för perioden 
2004-2011 som har varit 17 000 personer årligen.4 Vår prognos kan också jämföras med 
rikets som gör bedömningen att sysselsatta kommer att öka med 31 000 under 2013 och 
med ytterligare 37 000 under 2014. I riket är det Stockholms län, tillsammans med 
Skåne, som bedöms ha starkast utveckling under prognosperioden (se tabell- och 
diagrambilaga).  
 

  

                                                             
4 SCB, RAMS, sysselsatt dagbefolkning 16-64 år. Med sysselsatt dagbefolkning avses de 
som har sitt arbetsställe i länet, dvs. även personer som pendlar till arbetsplatsen från 
andra län.  
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Näringsgrenar och yrken 
Stockholms arbetsmarknad präglas i hög grad av den privata tjänstesektorn som omfattar 
över hälften av samtliga sysselsatta i länet. Sysselsättningen inom näringsgrenen väntas 
öka under prognosperioden till följd av god inhemsk efterfrågan. Även den offentliga 
tjänstesektorn som omfattar drygt en fjärdedel av länets sysselsatta väntas utvecklas 
positivt. Byggverksamheten bedöms ta fart igen under 2014 efter ett stillastående 2013. 
Den svagaste utvecklingen väntas inom industrin som dras ner av situationen i 
omvärlden. Jord- och skogsbruk bedöms få en relativt god utveckling men branschen är 
väldigt liten och påverkar inte den totala sysselsättningen i länet.  

Tabell 2 visar hur sysselsättningsökningarna under kommande år väntas fördela sig över 
de olika näringsgrenarna i länet. I kommande avsnitt ges en mer utförlig beskrivning av 
utvecklingen för respektive näringsgren och bransch. 

 

Tabell 2. Sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden.  
Jämförelse med samma kvartal året innan. Stockholms län. 

  Kvartal 4 2013 Kvartal 4 2014 

Byggverksamhet   

Industri   

Privata tjänster   

Offentliga tjänster   

Totalt 15 000 19 000 
 
Källa: Arbetsförmedlingen. Bedömningen avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år). 
 
Pilarna kan anta fem lägen: = starkt ökande, = ökande, = i princip oförändrad, = minskande, 
= starkt minskande. 
  



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län 
Sida: 15 av 55 

 

 

Brist och överskott på arbetskraft 
Tabell 3 visar ett urval av brist- och överskottsyrken i Stockholms län på ett års sikt.5 
Yrkena som lyfts fram i denna tabell är alla stora sett till antalet anställda. Fler 
yrkesbedömningar presenteras i kommande avsnitt om näringsgrenar och branscher.  
 
Tabell 3. Yrkesbarometern – Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i 
Stockholms län under det närmaste året 

Bristyrken Överskottsyrken 

MJUKVARU- OCH SYSTEMUTVECKLARE FÖRSÄLJARE, FACKHANDEL 

KOCKAR ADMINISTRATÖRER OCH SEKRETERARE 

CIVILINGENJÖRER, ELEKTRONIK OCH TELETEKNIK STÄDARE 

PERSONALTJÄNSTEMÄN INFORMATÖRER 

BUSSFÖRARE LAGERARBETARE 

FÖRSKOLLÄRARE GROVARBETARE INOM BYGG OCH ANLÄGGNING 

LÄRARE I GRUNDSKOLANS TIDIGARE ÅR HANDLÄGGARE/UTREDARE, OFFENTLIG FÖRVALTNING 

SJUKSKÖTERSKOR (OLIKA INRIKTNINGAR) ELEVASSISTENTER 

BYGGNADSINGENJÖRER OCH BYGGNADSTEKNIKER VÅRDBITRÄDEN 

VVS-MONTÖRER KEMIINGENJÖRER OCH KEMITEKNIKER 
Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under 2014. 

 
  

                                                             
5 Observera att Sjuksköterskor(olika inriktningar) inte är en officiell yrkesbenämning. 
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Jord- och skogsbruk 
Näringsgrenen jord- och skogsbruk6 är mycket liten i Stockholms län och omfattar endast 
0,3 procent av samtliga sysselsatta. Detta kan jämföras mot en andel på två procent i 
riket. I näringsgrenen ingår bland annat växtodling, skogsbruk, djurskötsel och fiske.  

Antal sysselsatta i länet 3 000 
Andel sysselsatta i länet 0,3% 

Största yrkeskategorierna i näringsgrenen 
Djuruppförare/djurskötare, Trädgårdsarbetare, 
Skogsmaskinförare, Djuruppfödare/djurskötare, 

Skogsarbetare 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +2,0% 

Källa: SCB, RAMS.  

Växtodlingen är den största näringen men mer utmärkande för länet är hästnäringens 
storlek. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund får tio procent av jordbrukarna i länet sin 
huvudsakliga intäkt från hästar medan genomsnittet i riket endast uppgår till två 
procent7. 

De intervjuade arbetsgivarna uppger en svag efterfrågesituation det gångna halvåret, 
något som troligtvis hänger samman med den långa vintern som påverkat jordbruket 
negativt. Framöver ser det dock ljusare ut. Konjunkturindex för sex månader framåt 
pekar uppåt och placerar sig betydligt över det historiska genomsnittet8. Detsamma gäller 
för den förväntade efterfrågesituationen på sex till tolv månaders sikt. Samtidigt har 
andelen arbetsgivare som uppger att de haft brist på arbetskraft de senaste sex 
månaderna ökat något till elva procent. Sysselsättningen uppges ha ökat under det 
senaste året och förväntas fortsätta öka svagt under prognosperioden.  

 

Industri 
Näringsgrenen industri består av tillverkningsindustri, energi- och vattenförsörjning samt 
avfallshantering och återvinning.9 På senare år har andelen bemanningsanställda 
verksamma inom industrin ökat men det är viktigt att understryka att dessa inte räknas 
som sysselsatta i näringsgrenen. Istället ingår dessa i branschen finansiell verksamhet och 
företagstjänster. Därmed har utvecklingen för industrin direkta konsekvenser för 
sysselsättningen inom andra delar av arbetsmarknaden. Som framgår av faktarutan 
nedan är det tjänstemannayrken som sysselsätter flest personer inom industrin i 
Stockholms län. 

                                                             
6 SNI 2007-koder: 01-03. 
7 LRF, Lantbruksbarometern 2011. 
8 Genomsnittet avser perioden våren 2007 till våren 2013 så länge inget annat anges. 
9 SNI 2007-koder: 05-39. 
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Antal sysselsatta i länet 81 000 
Andel sysselsatta i länet 8% 

Största yrkeskategorierna i näringsgrenen 

Civilingenjörer, elektronik och teleteknik, Ingenjörer 
och tekniker inom elektronik och teleteknik, 

Företagssäljare, Civilingenjörer, maskin, Mjukvaru- 
och systemutvecklare 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 -1,0% 

Källa: SCB, RAMS.  

Diagram 5 visar att industrins förväntningar på framtiden har ökat sedan hösten men att 
Stockholms arbetsgivare inom industrin nu, till skillnad från hösten, är mer pessimistiska 
än rikets. Även om förväntningarna brukar följa nivåerna i riket kan dessa skillnader till 
viss del förklaras av att Stockholms industri har större tyngdpunkt inom områdena 
telekom och läkemedel än i riket. Det enskilt största industriarbetsstället i länet verkar 
förvisso inom fordonsindustrin men sett till helheten dominerar övriga grenar.  

 

Diagram 5. Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom industrin. 
Stockholms län. Våren 2007 – våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 
Enligt vårens intervjuundersökning bjöd hela 2012 på ett dämpat efterfrågeläge för 
industrin i Stockholm. Stockholmsbarometern10 bekräftar bilden att det har varit en 
negativ utveckling av antalet anställda inom industrin under det fjärde kvartalet 2012 och 
även första kvartalet i år. Förväntningarna på antalet anställda inför andra kvartalet är 

                                                             
10 Stockholms Handelskammare, Stockholmsbarometern, första kvartalet 2013. 
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också negativa men något mer positiva än föregående kvartal. Kapacitetsutnyttjandet av 
befintlig personal har även det gått ner sedan hösten. I vårens intervjuundersökning 
uppger 40 procent av industriföretagen att man kan öka sin produktion med max 10 
procent innan man måste rekrytera. Det är 19 procentenheter under snittet för perioden 
våren 2007 fram till nu.  

Lågt kapacitetsutnyttjande till trots uppger en ökad andel arbetsställen att man har 
upplevt brist vid rekrytering de senaste sex månaderna, 24 procent jämfört med höstens 
14 procent. Detta ligger också i linje med bristen förra våren då andelen 
industriarbetsgivare som uppgav brist var 25 procent. På ett års sikt råder det bland annat 
någon brist på Elingenjörer och eltekniker, Ingenjörer och tekniker inom elektronik och 
teleteknik, Gjutare, Svetsare, Grovplåtslagare, Verktygsmakare och Lackerare. Det råder 
även mer påtaglig brist på VVS-ingenjörer. Samtidigt är det balans för bland annat 
Larmtekniker och Civilingenjörer, maskin och visst överskott på Kemiingenjörer och 
kemitekniker.  

Vår sammanvägda bedömning är att antalet sysselsatta inom industrin i Stockholm 
kommer att minska under innevarande år och vara oförändrat mellan slutet av 2013 och 
slutet av 2014. Risken ligger dock på nedsidan för förändringen mellan 2013 och 2014 
eftersom en ytterligare nedgång av fast anställd personal mycket väl kan ske parallellt 
med en uppgång av bemanningsanställda. En sådan uppgång av bemanningsanställda 
skulle i så fall, i statistiken, visas som ökad sysselsättning inom privat tjänstenäring och 
inte inom industrin. 

 

Byggverksamhet 
Byggverksamhet består av nybyggnation och ombyggnad av bostäder, lokaler och 
anläggningar.11  

Antal sysselsatta i länet 61 000 
Andel sysselsatta i länet 6% 

Största yrkeskategorierna i näringsgrenen 
Träarbetare/snickare, Installationselektriker, VVS-

montörer, Målare, Byggnadsingenjörer och 
byggnadstekniker 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +2,2% 

Källa: SCB, RAMS.  

Diagram 6 visar förväntningarna på efterfrågan kommande sex månader för 
byggverksamheten i länet. Även om förväntningarna har stigit sedan hösten ligger man 
nu strax under riket vilket är ovanligt sett till perioden våren 2007 fram till nu. Samtidigt 

                                                             
11 SNI 2007-koder: 41-43. 
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ligger man i nivå med det historiska genomsnittet för länet och bara strax under nivån 
våren 2012. Konjunkturindex för just byggverksamhet bör dock också förhållas mot det 
faktum att konkurrenssituationen för byggföretagen i Stockholm för närvarande är hård. 
Signalerna vi får är att många företag, när de gör sin efterfrågebedömning, helt enkelt 
baserar denna på att de kommer få bygga samma planlagda projekt.  

 

Diagram 6. Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom 
byggverksamhet. Stockholms län. Våren 2007 – våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 
I Stockholm skiljer sig situationen för bostäder och anläggningar mycket åt. Medan både 
ny- och ombyggnation av bostäder i länet är dämpad kan man säga att anläggningssidan 
tuffar på. Bland pågående projekt på anläggningssidan som utmärker sig finns Norra 
länken (klar 2015), förlängningen av tvärbanan (första etappen är klar i år och andra 
etappen beräknas klar 2018), Nya Karolinska Solna (2017) och Citybanan (2017). Under 
prognosperioden kommer även första spadtaget på Förbifart Stockholm (planerad 
byggtid 2014-2024) att tas. Eventuellt kommer också renoveringen av Skurubron till 
Nacka och upprustningen av Saltsjöbanan att komma igång.  

Under 2012 låg nybyggnationen av bostäder på historiskt sett låga nivåer i Stockholms 
län. Under första kvartalet 2013 har utvecklingen förbättrats, även om nybyggnationen 
måste ses som låg givet länets befolkningsutveckling. Under årets första kvartal 
påbörjades nybyggnation av totalt 2 100 små- eller flerbostadshus vilket är strax över 
kvartalsgenomsnittet på 2 000 för perioden 2002-2012. På bostadssidan i Stockholms 
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stad, landets största kommun, kan bland annat de pågående projekten Annedal (klart 
2015), Liljeholmen – Årstadal – Lövholmen (2020), Västra Kungsholmen (2020) och 
Norra Djurgårdsstaden (2025) nämnas.  

När det gäller ombyggnadsprojekt av befintliga bostäder pågår det för närvarande en del, 
om än också här i begränsad omfattning givet det stora behovet. Ett sådant projekt är Ung 
i Botkyrka som sjösattes i mars i år. Genom samverkan mellan Botkyrkabyggen, 
Arbetsförmedlingen, Byggnads, Fastighetsanställda och Sveriges Byggindustrier erbjuds 
byggjobb för upprustning av befintliga bostäder till en grupp arbetslösa unga i Botkyrka 
kommun.   

Kapacitetsutnyttjandet inom byggverksamheten i länet har gått ner både sedan hösten 
och sen förra våren och man ligger nu klart under det historiska genomsnittet. Även den 
upplevda bristen på arbetskraft har minskat sedan hösten och andelen arbetsställen inom 
bygg som uppger att de har upplevt brist de senaste sex månaderna ligger nu klart under 
genomsnittet från våren 2007 fram till nu. Trots en dämpad bristsituation och ett sänkt 
kapacitetsutnyttjande är vår sammantagna bedömning att antalet sysselsatta inom 
byggbranschen kommer att vara oförändrat under 2013. Till följd av näringsgrenens 
positiva framåtblickande indikatorer och det stora uppdämda behovet av bostäder i länet 
tror vi därtill på en sysselsättningsökning med start under första kvartalet 2014. 

På ett års sikt kommer det därför att råda mer påtaglig brist på bland annat 
Civilingenjörer, bygg och anläggning, Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, 
Takmontörer, Golvläggare, VVS-montörer, Byggnadsplåtslagare, Anläggningsarbetare, 
Anläggningsmaskinförare och Kranförare. Samtidigt bedöms det vara balans på bland 
annat Arkitekter och råda visst överskott på Grovarbetare inom bygg och anläggning. 
Viktigt att understryka är att dessa bristbedömningar avser yrkeskunnig personal med 
yrkesbevis. Situationen för lärlingar ser helt annorlunda ut och måste betecknas som 
problematisk. Efter genomförd gymnasieutbildning inom något av byggyrkena 
kompletteras utbildningen med ett stort antal lärlingstimmar ute på arbetsplatserna. 
Många byggföretag har dock, i ett allt mer tids- och kostnadspressat läge, svårt att ta emot 
lärlingar. Detta är ett stort problem redan nu men det kan också komma att förvärra 
bristsituationen ytterligare under prognosperioden om byggkonjunkturen vänder uppåt 
under 2014. En mildring av bristsituationen erbjuder dock de utländska byggbolag och 
utländsk erfaren byggpersonal som i Europakrisens spår nu söker sig till Stockholms 
byggarbetsmarknad.  
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Privata tjänster 
Med privat tjänstesektor menas här branscherna handel, transport, hotell och restaurang, 
information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt 
personliga och kulturella tjänster12. Näringsgrenen är mycket bred och omfattar omkring 
56 procent av länets sysselsatta. Därmed sätter den en mycket stor prägel på Stockholms 
arbetsmarknad. Motsvarande andel i riket är betydligt lägre, 42 procent13. De branscher 
som framförallt drar upp sysselsättningsandelarna är information och kommunikation 
samt finansiella tjänster och företagstjänster. Inom länet är den privata tjänstesektorn 
koncentrerad till Stockholms kommun. Två tredjedelar av jobben inom kommunen tillhör 
sektorn. 

Diagram 7. Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom privata 
tjänster, Stockholms län. Våren 2007 – våren 2013. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 
Som framgår av diagram 7 följer konjunkturindex för de för privata tjänster i Stockholm 
riket som helhet. Diagrammet visar också att förväntningarna för kommande sex 
månader för sektorn har ökat sedan höstens undersökning. Vårens intervjuer ger ett 
index strax under det historiska genomsnittet från våren 2007 fram till nu. Att 
näringsgrenen har anledning till ökad optimism bekräftas också av att hushållens 
finansiella situation, som den privata tjänstesektorn i hög utsträckning är beroende av, 

                                                             
12 SNI 2007-koder: 45-82 samt 90-98. 
13 SCB, RAMS 2011. 
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har stärkts för storstadslänen under hela 2013.14 Sysselsättningen har ännu inte visat 
några tendenser att sjunka under det senaste halvårets svaga konjunkturläge.15 
Visserligen brukar arbetsmarknadseffekterna släpa efter men med branschens optimism 
och det makroekonomiska läget i åtanke är Arbetsförmedlingens bedömning trots det att 
sysselsättningen inom näringsgrenen ökar under 2013 och i något starkare takt under 
2014.  

 

Handel 
Handeln16 består av detaljhandel, partihandel samt handel med och reparation av 
motorfordon. Detaljhandel och partihandeln är ungefär lika stora och dominerar 
tillsammans branschen med omkring 65 000 sysselsatta vardera. Särskilt detaljhandeln 
har sett ett ökat antal sysselsatta under senare år. Sett till andelen sysselsatta är handeln 
ungefär lika stor som byggverksamheten och industrin sammantagna. 

Antal sysselsatta i länet 145 000 
Andel sysselsatta i länet 14% 

Största yrkeskategorierna i branschen 
Försäljare i fackhandel, Försäljare i 

dagligvaruhandel, Företagssäljare, Lagerarbetare, 
Bilmekaniker 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +0,5% 

Källa: SCB, RAMS. 

Höstens prognosundersökning visar på stor optimism inför framtiden hos branschens 
arbetsgivare. Efterfrågeläget har under de senaste sex månaderna förbättrats och den 
nedåtgående trend som inleddes under våren 2011 har därmed brutits. Omkring 43 
procent av arbetsgivarna uppger att efterfrågan på deras produkter har ökat under det 
gångna halvåret. Konjunkturindex pekar uppåt och hamnar i vårens undersökning en bra 
bit över det historiska genomsnittet vilket indikerar en starkare framtidstro än normalt 
gällande utvecklingen av efterfrågan det kommande halvåret. Detsamma gäller på sex till 
tolv månaders sikt.  

Under de senaste sex månaderna är det en historiskt sett låg andel arbetsgivare som 
uppger att de högst kan öka sin produktion med högst tio procent innan de behöver 
rekrytera. På samma sätt är andelen arbetsgivare inom handeln som uppger att de har 
haft brist på arbetskraft det gångna halvåret lägre än i höstas och också relativt låg i ett 
historiskt perspektiv. Båda dessa faktorer talar för ett minskat antal sysselsatta framöver. 
Konjunkturindex pekar dock uppåt och hushållens konfidensindikator för storstadslänen 

                                                             
14 KI, Konjunkturbarometern. 
15 SCB, AKU och KS. 
16 SNI 2007-koder: 45-47. 
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har förbättrats under inledningen av 201317. Framförallt är hushållens förväntningar på 
sin egen ekonomi framöver goda vilket tenderar att stärka privat konsumtion och öka 
efterfrågan inom detaljhandeln. Bedömningen blir därför att antalet sysselsatta inom 
handeln ökar något mellan sista kvartalet 2012 och 2013 fortsätter att öka i en högre takt 
under 2014. 

Handeln är en bransch med hög personalomsättning och även under svagare 
konjunkturlägen genomförs alltid rekryteringar. Under prognosperioden bedöms antalet 
rekryteringar öka. Givet den ovan skisserade utvecklingen kommer detta att gynna 
detaljhandelns dominerande yrkeskategorier – försäljare inom fack- och 
dagligvaruhandel. Sammantaget bedöms det visserligen fortsatt råda visst överskott på 
dessa yrkeskategorier men detta kan förväntas minska i takt med att efterfrågan ökar. 
Inom handel och reparation av motorfordon råder det någon brist på Bilmekaniker och 
mer påtaglig brist på Lastbilsmekaniker, en situation som kan förväntas kvarstå under 
prognosperioden. Däremot råder visst överskott på Inköpare och Lagerarbetare även om 
situationen lättat något för den senare yrkeskategorin.  

 

Transport 
Förutom land-, luft- och sjötransport innehåller transportbranschen18 även magasinering 
och lagerhantering samt post och kurirverksamhet. Landtransporten står för över hälften 
av de sysselsatta inom branschen i länet. 

Antal sysselsatta i länet 56 000 
Andel sysselsatta i länet 5% 

Största yrkeskategorierna i branschen Bussförare, Lastbilsförare, Brevbärare, Taxiförare, 
Godshanterare och expressbud 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 -0,3% 

Källa: SCB, RAMS. 

Arbetsgivarna inom transport uppger i vårens intervjuundersökning ett något förbättrat 
efterfrågeläge de senaste sex månaderna. Det är nu återigen fler arbetsgivare som haft en 
positiv efterfrågeutveckling än en negativ. Framtidsutsikterna har dock endast förbättrats 
marginellt sedan höstens svaga siffror och konjunkturindex för transport hamnar en bra 
bit under det historiska genomsnittet. Bortsett från höstens undersökning får vi gå 
tillbaka till våren 2009 för att hamna på lägre nivåer. Detsamma gäller 
efterfrågeförväntningarna på sex till tolv månaders sikt.  

                                                             
17 KI, Konjunkturbarometern. 
18 SNI 2007-koder: 49-53. 
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Konsekvenserna av denna situation på sysselsättningen är mer oklara. Andelen 
arbetsgivare som uppger att de har upplevt brist har minskat under det gångna halvåret. 
Samtidigt ligger kapacitetsutnyttjandet alltjämt på relativt höga nivåer. Den 
sammantagna bedömningen försvåras av branschens tudelning. Den industri- och 
byggexponerade gods- och varutransportdelen har i hög utsträckning påverkats av 
nedgången där. Samtidigt är persontransportsidan mer beroende av hemmamarknaden. 
Bedömningen är att sysselsättningsutvecklingen för dessa båda grenar går i motsatta 
riktningar vilket sammantaget ger en oförändrad sysselsättning under prognosperioden.  

Inom godstransporten råder det fortsatt balans på Lastbilsförare. Däremot råder 
överskott för de stora yrkeskategorierna inom post och kurirverksamhet – Brevbärare 
samt Godshanterare och expressbud. Inom lufttransporten råder det balans för Piloter 
och Flygvärdinnor och samma bedömning gäller för Speditörer och Transportledare. I 
linje med den fortsatt goda utvecklingen inom persontransporterna råder det alltjämt 
påtaglig brist på Bussförare liksom viss brist på Taxiförare, en situation som förväntas 
bestå under det kommande året. Arbetsmarknaden för den senare kategorin präglas av 
obalans eftersom det finns många inskrivna arbetslösa med rätt yrkeskompetens. 
Orsaken att bristen trots detta består är skillnader mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
synen på arbetsvillkor och lönenivåer.  

 

Hotell- och restaurang 
Hotell- och restaurangverksamheten19 innefattar restaurang, catering och barverksamhet 
samt hotell- och logiverksamhet. Restaurangdelen står för omkring tre fjärdedelar av 
sysselsättningen i branschen, hotell- och logiverksamhet för resterande fjärdedel.   

Antal sysselsatta i länet 43 000 
Andel sysselsatta i länet 4% 

Största yrkeskategorierna i branschen Köks- och restaurangbiträden, Baristor/cafébiträden, 
Kockar, Receptionister, Städare 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 4,1% 

Källa: SCB, RAMS. 

Höstens intervjuundersökning visade en svagt ökad efterfrågan på branschens tjänster 
under det gångna halvåret. Antalet arbetsgivare som har upplevt en positiv 
efterfrågeutveckling är nu åter fler än de som upplevt en negativ utveckling. Samtidigt 
ligger värdena betydligt under det historiska genomsnittet. Konjunkturindex för de 
kommande sex månaderna har däremot ökat betydligt sedan den senaste 
intervjuundersökningen. Man placerar sig nu klart över det historiska genomsnittet vilket 

                                                             
19 SNI 2007-koder: 55-56. 
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är ett tecken på en betydligt högre tillförsikt inför framtiden. Resultatet är visserligen 
påverkat av att efterfrågeläget för branschen generellt sett är bättre under 
sommarhalvåret men även med detta i beaktande är utfallet positivt. Också på sex till tolv 
månaders sikt är det fler än i höstas som uppger en positiv förväntad efterfrågeutveckling. 

Andelen arbetsgivare inom branschen som rapporterar om brist är högt i jämförelse med 
det historiska genomsnittet. Situationen hänger samman med en stor efterfrågan på vissa 
yrkeskategorier inom restaurang. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet lägre än normalt, 
troligen en återspegling av det relativt svaga efterfrågeläget under vinterhalvåret. Det 
verkar trots detta som att sysselsättningen inom branschen har hållits uppe och det mesta 
talar för ett ökat antal sysselsatta framöver20. Utöver efterfrågeförväntningarna ser det 
makroekonomiska läget gynnsamt ut. Särskilt restaurangverksamheten är i hög 
utsträckning beroende av inhemsk konsumtion och svenska hushåll har alltjämt en god 
finansiell situation samt en fortsatt ljus bild av hur den egna ekonomin kommer att 
utvecklas21. Samtidigt kommer den del av branschen som är inriktad mot företagskunder 
troligen fortsätta att se en lite svagare situation än normalt. Den sammantagna 
bedömningen är att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka under 2013 och ta än 
bättre fart under 2014.  

Ökningen av antalet sysselsatta bör ytterligare öka den bristsituation som råder för ett 
antal yrkesgrupper inom företrädesvis restaurangbranschen. Sedan flera år råder en 
påtaglig brist på Kockar med erfarenhet. Bristen är även stor på erfarna Servitörer och 
detsamma gäller Baristor, Cafébiträden och Bartendrar. För branschens största 
yrkesgrupp, Köks- och restaurangbiträden, råder balans liksom för Receptionister. 

  

                                                             
20 SCB, AKU och KS. 
21 KI, Konjunkturbarometern. 
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Information och kommunikation 
Information och kommunikation22 sysselsätter åtta procent av länets arbetande 
befolkning vilket motsvarar 81 000 personer. Av dessa verkar en majoritet inom data- och 
teleteknikföretag men branschen innehåller också förlagsverksamhet samt film-, video 
och tv-programsverksamhet. Stockholms län är hemvist för ett av Europas största kluster 
inom informations- och kommunikationsverksamhet och är därutöver centrum för 
landets medieverksamhet. Detta gör att branschen är starkt centrerad till Stockholms län, 
omkring hälften av landets sysselsatta i branschen återfinns här. 

Antal sysselsatta i länet 81 000 
Andel sysselsatta i länet 8% 

Största yrkeskategorierna i branschen 

Mjukvaru- och systemutvecklare, 
Helpdesktekniker/supporttekniker, Informatörer, 

Företagssäljare, Marknadsanalytiker och 
marknadsförare 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +0,6 % 

Källa: SCB, RAMS  

Svaren i vårens intervjuundersökning ger vid handen att efterfrågan på branschens 
tjänster har varit svag under det gångna halvåret. Endast marginellt fler arbetsgivare 
anger en ökad efterfrågan än som anger försämrad dito. Utfallet är det lägsta sedan våren 
2009 då hela näringslivet dök och en betydlig minskning från höstens redan ganska låga 
nivåer. Även konjunkturindex för branschen har minskat sen hösten till en nivå strax 
under det historiska genomsnittet. På sex till tolv månaders sikt minskar 
efterfrågeförväntningarna markant. Samtidigt är branschens arbetsgivare regelmässigt 
mycket positiva och minskningarna sker från höga nivåer. Tillförsikten inför framtiden är 
alltjämt stor. 

Information och kommunikationsverksamhetens betydelse har vuxit under senare år i 
och med att IT i allt högre grad genomsyrar hela samhället. Branschen är mindre 
beroende av privatkonsumenter och säljer framförallt sina tjänster till företag och 
offentliga institutioner. Trots den svaga efterfrågeutvecklingen under det gångna halvåret 
verkar sysselsättningen inom branschen ha fortsatt uppåt under slutet av 2012 och början 
av 201323. Andelen arbetsgivare i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som uppger 
att de haft brist under det gångna halvåret har minskat sedan hösten men ligger över det 
historiska genomsnittet. Samtidigt ligger kapacitetsutnyttjandet på mycket höga nivåer. 
Den sammantagna bedömningen är att sysselsättningen kommer fortsätta att öka i 
ganska god takt under både 2013 och 2014. 

                                                             
22 SNI 2007-koder: 58-63. 
23 SCB, AKU och KS. 
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Sysselsättningsökningen innebär ett fortsatt gap mellan utbud och efterfrågan för några 
av IT-yrkena. För både Testare och testledare, IT-arkitekter och Mjukvaru- och 
systemutvecklare, den sistnämnda en av länets största yrkeskategorier, råder en påtaglig 
brist. För Systemförvaltare/systemadministratörer liksom för 
Helpdesktekniker/supporttekniker råder det balans. Däremot är det överskott på 
Informatörer som är förlagsverksamhetens största yrkeskategori.  

 

Finansiell verksamhet och företagstjänster 
Branschen finansiell verksamhet och företagstjänster24 är mycket 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.  

Branschen är starkt centrerad till Stockholm med 37 procent av rikets sysselsatta. Särskilt 
gäller detta huvudkontorsverksamhet och verksamheter inom den finansiella sektorn där 
Stockholms andel uppgår till mellan 50 och 70 procent av det totala antalet sysselsatta i 
riket. Bland annat är många nordiska eller nordeuropeiska huvudkontor till 
internationella finansiella koncerner lokaliserade till Stockholm liksom huvudkontoren 
för många stora industriföretag. 

Antal sysselsatta i länet 221 000 
Andel sysselsatta i länet 21% 

Största yrkeskategorierna i branschen Banktjänstemän, Städare, Väktare, Revisorer, 
Mjukvaru- och systemutvecklare 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +1,6% 

Källa: SCB, RAMS 

I höstens intervjuundersökning uppger en ökad andel arbetsgivare inom branschen att 
efterfrågan de senaste sex månaderna minskat, vilket innebär en fortsättning på en 
utveckling som inleddes hösten 2011. Konjunkturindex för branschen har vänt ned sedan 
hösten och placerar sig nu på den lägsta nivån sedan våren 2009. Detta mönster går igen i 
arbetsgivarnas svar gällande efterfrågeförväntningarna på sex till tolv månaders sikt.  

Siffrorna ger en bild av en svag utveckling under kommande år vilket bekräftas av övrig 
konjunkturinformation. Branschens olika verksamheter har det gemensamt att deras 
huvudsakliga köpare är företag snarare än konsumenter. Den svaga ekonomiska 
situationen i Europa, som försämrades under andra halvan av 2012, har påverkat den 
svenska industrin och kan med viss fördröjning förväntas påverka framförallt den del av 

                                                             
24 SNI 2007-koder: 64-82. 
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tjänstesektorn som är säljer på export och/eller är beroende av exportföretag. Detta gäller 
bland annat personaluthyrningsverksamhet. Samtidigt är det rapporterade 
kapacitetsutnyttjandet i ett historiskt perspektiv högt, vilket normalt sett snarare är en 
indikation på att företagen kommer att utöka än att minska personalstyrkan. Andelen 
arbetsgivare som uppger att de upplevt brist under det gångna halvåret har inte heller 
minskat utan håller sig strax över det historiska genomsnittet. Inte heller detta indikerar 
en minskad sysselsättning. Läget verkar stå och stampa vilket i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning också bekräftas av rekryteringsplanerna. Vår bedömning är att 
antalet sysselsatta inom branschen är oförändrat under 2013 för att långsamt börja röra 
sig uppåt under 2014.  

Inom branschen råder det brist på stora yrkeskategorier som Personaltjänstemän och 
Fastighetsskötare. Däremot är det överskott på Ekonomiassistenter – en yrkeskategori 
som återfinns i branschens alla delar – liksom på Administratörer och sekreterare, 
Vaktmästare och Städare. Ett antal av de större yrkeskategorierna befinner sig i balans, 
däribland Väktare, Försäkringstjänstemän, Redovisningsekonomer, Fastighetsmäklare 
samt branschens största yrkeskategori, Banktjänstemän. 

 

Personliga och kulturella tjänster 
Personliga och kulturella tjänster25 innefattar företag med inriktning mot kultur, sport, 
nöjen, biblioteks-, arkiv och museiverksamhet, reparationer av hushållsartiklar, 
intresseorganisationer samt kropps- och skönhetsvård. I Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning skiljs dock företagen som sysslar med kulturell verksamhet från 
övriga och bildar underlag till en specifik prognosrapport som handlar enbart om 
kultursektorn.26 I detta avsnitt behandlas branschens övriga delar.  

Antal sysselsatta i länet 53 000 
Andel sysselsatta i länet 5% 

Största yrkeskategorierna i branschen Fotterapeuter, Administratörer och sekreterare, 
Informatörer, Fritidsledare, Städare 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +2,5% 

Källa: SCB, RAMS 

I vårens intervjuundersökning är det lika många arbetsgivare som rapporterat om 
efterfrågeökning som har rapporterat efterfrågeminskning under de senaste sex 
månaderna. Framöver är läget dock mer positivt. Konjunkturindex för branschen 
parkerar strax under det historiska genomsnittet och förväntningarna på efterfrågan på 
sex till tolv månaders är än mer positiva.  

                                                             
25 SNI 2007-koder: 90-97. 
26 Se Kulturprognosen 2013. 
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Kapacitetsutnyttjandet har minskat under det gångna halvåret men andelen arbetsgivare 
som anger att de har haft brist på personal är alltjämt högre än det historiska 
genomsnittet. Därtill ger det makroekonomiska läget stöd för en positiv framtidstro. 
Branschen är i hög utsträckning riktad mot konsumenter och den goda finansiella 
situationen för länets hushåll talar för ett ökat konsumtionsutrymme. Sysselsättningen 
ser trots det svagare efterfrågeläget inte heller ut att ha stannat av under det senaste 
halvåret27. Bedömningen är att sysselsättningen inom branschen kommer att öka i god 
takt under innevarande år för att öka starkt under 2014. 

 

Offentliga tjänster 
Offentliga tjänster består av verksamhetsområdena utbildning, vård och omsorg samt 
offentlig förvaltning och försvar. Verksamhetsområdena bedrivs både av offentliga och 
privata utförare. De största enskilda arbetsgivarna i länet är Stockholms läns landsting 
och Stockholms stad. Vissa av deras verksamheter drivs numera i bolagsform. Totalt 
sysselsätter näringsgrenen 27 procent av Stockholms läns sysselsatta. Mellan 2008 och 
2011 har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen i länet varit 1,9 procent i 
näringsgrenen.28  

Svängningar i konjunkturen påverkar den offentliga tjänsteproduktionen med viss 
eftersläpning eftersom de får effekter först om den försvagade konjunkturen leder till en 
minskad skattebas och om politiska beslut att detta ska få effekter på 
verksamhetområdenas medel därefter fattas. I praktiken är det på grund av demografiska 
faktorer inte alltid möjligt att dra ner på produktionen inom näringsgrenen trots ett 
minskat skatteunderlag. På längre sikt påverkas dock naturligvis ett minskat 
skatteunderlag antalet anställda inom näringsgrenen.  

Stockholms län fortsätter att växa. Mellan 2002 och 2012 har befolkningen i länet växt 
med i genomsnitt 1,4 procent per år vilket kan jämföras med rikets ökning som under 
samma period har varit 0,7 procent årligen. Mellan 2011 och 2012 ökade länets 
befolkning med 1,7 procent och enligt en befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån 
kommer befolkningen att växa med 1,8 procent mellan 2012 och 2013 och med ytterligare 
1,7 procent mellan 2013 och 2014.29 För prognosperioden bedöms ekonomin vara fortsatt 
god för länet tack vare gott skatteunderlag. Från Sveriges Kommuner och Landstings sida 
räknar man dessutom med att de föreslagna förändringarna av utjämningssystemet 
kommer att implementeras under 2014 vilket i så fall skulle innebära ett tillskott för de 
offentliga tjänsterna i länet.30 Diagram 8 visar hur de offentligt drivna offentliga 

                                                             
27 SCB, AKU och KS. 
28 SCB, RAMS 2008-2011, dagbefolkning 16-64 år. 
29 SCB. 
30 SKL, Ekonomirapporten april 2013. 
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tjänsteverksamheterna i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ser på sin 
verksamhetsutveckling kommande sex månader. 
 

Diagram 8. Arbetsförmedlingens verksamhetsindex för offentliga tjänster drivna i 
offentlig regi. Stockholms län. Våren 2007 – våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 
Arbetsförmedlingens verksamhetsindex beskriver stämningsläget i de offentliga verksamheterna. 
Indexet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsgivarnas förväntningar om 
verksamhetsutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen 
verksamheter som bedömt ökning av tjänsteproduktionen minus andelen verksamheter som 
bedömt minskning. 
 
Medan förväntningarna på framtiden för de offentliga utförarna av offentliga tjänster i 
riket har dämpats mellan höstens och vårens intervjuundersökning fortsätter 
förväntningarna i Stockholms län att öka svagt. Därmed ligger man alltjämt över det 
historiska genomsnittet sedan våren 2007 fram till nu. Diagram 8 bör ses mot bakgrund 
av att vem som är utförare av de offentliga tjänsterna är kundstyrt och därmed inte alltid 
lätt att förutspå. För offentliga tjänster drivna i privat regi har förväntningarna på 
framtiden legat på en regelmässigt högre nivå sett till samma period. I vårens 
intervjuundersökning ökar förväntningarna sedan hösten hos de privata utförarna, både 
för verksamhetsområdena utbildning och för vård och omsorg. Inom vården är man dock 
mer positiva och ligger något högre än genomsnittet sedan våren 2007 medan 
förväntningarna på verksamhetsutveckling för privata utförare inom utbildning fortsatt 
ligger något under. 
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Utbildning 
Verksamhetsområdet utbildning innefattar barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning.31 

Antal sysselsatta i länet 102 000 
Andel sysselsatta i länet  10% 

Största yrkeskategorierna i branschen 
Elevassistenter, Lärare i grundskolans tidigare år, 

Fritidspedagoger, Universitets- och högskolelärare, 
Gymnasielärare i historia, samhällskunskap 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +2,0% 

Källa: SCB, RAMS. 

Även om födelsetalen har dämpats något de senaste två åren fortsätter 00-talets 
babyboom att driva upp efterfrågan på Stockholms barnomsorg. Inom 
verksamhetsområdet råder det sedan länge mer påtaglig brist på förskollärare och 75 
procent inom den offentligt drivna barnomsorgen uppger i vårens intervjuundersökning 
att de har upplevt brist de senaste sex månaderna. Situationen kan också komma att 
förvärras ytterligare på grund av den höga medelåldern bland cheferna inom 
barnomsorgen eftersom ersättningsrekryteringar oftast sker bland befintlig personal. 
Utöver personalbristen råder det också brist på lokaler. Bara i Stockholms stad räknar 
man med att tio nya förskolor och sex nya grundskolor behöver färdigställas per år för att 
möta den ökade efterfrågan på utbildning i staden. Förutom babyboom beror trycket 
också på ett ändrat flyttbeteende bland nyblivna föräldrar som helt enkelt i större 
utsträckning än tidigare väljer att bo kvar i staden istället för att flytta ut till förorten efter 
att man fått barn. Samtidigt räknar inte länets övriga 25 kommuner med motsvarande 
minskning av antalet barn hos sig. Därmed väntas antalet anställda inom barnomsorgen i 
Stockholms län att öka under prognosperioden. 

De tidigaste kullarna av babyboomen börjar nu komma upp i skolåldrarna vilket får till 
följd att efterfrågan på grundskolan i länet ökar. På ett års sikt råder det mer påtaglig 
brist på lärare i grundskolans tidigare år och på specialpedagoger, framförallt i länets 
ytterkommuner. Samtidigt råder det visst överskott på elevassistenter. Trots att 
grundskolans senare år befinner sig mellan två babyboomar kommer man, till följd av 
stora pensionsavgångar av lärare, framförallt inom ämnena matematik, naturvetenskap 
och teknik och ett kommande ökat elevunderlag inte att minska antalet lärare under 
prognosperioden. Istället försöker kommuner och privata aktörer att personalplanera för 
den inströmning som man vet komma skall genom att bland annat kompetensutveckla 
befintlig personal. Sammantaget väntas antalet anställda inom grundskolan att öka under 
prognosperioden.  

                                                             
31 SNI 2007-kod: 85. 
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Bristen på lärare inom naturvetenskap och matematik återfinns också i gymnasieskolan. 
Bristsituationen där inte är dock inte lika akut tack vare att den sista stora 90-talistkullen 
tog studenten ifjol och nästa babyboom inte har hunnit dit än. Dessa lärare är dock, 
liksom i grundskolan, nära pension varför bristen kan komma att förvärras bortom 
prognosperiodens horisont. Detsamma gäller för gymnasielärare inom yrkesämnen 
medan det råder balans på Gymnasielärare i historia, samhällskunskap. Både för 
grundskolan och gymnasieskolan kan bristsituationerna komma att förvärras beroende 
på införandet av lärarlegitimationer som vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport 
är beslutad att slutföras vid årsskiftet 2013/2014. Sammantaget väntas dock antalet 
anställda inom gymnasieskolan i länet att vara oförändrat under prognosperioden med en 
viss risk på nedsidan i och med det minskade elevunderlaget.  

Den kommunala vuxenutbildningen i länet uppger en ökad efterfrågan på sina tjänster 
och vår sammantagna bedömning är att antalet anställda inom vuxenutbildningen 
kommer att vara oförändrat, eller möjligen svagt ökande, under prognosperioden. 

 

Vård och omsorg 
Vård och omsorg inkluderar primär- och slutenvård, omsorgsverksamhet samt 
tandvård.32 Verksamhetsområdena bedrivs av kommun, landsting och privata utförare.  

Antal sysselsatta i länet 119 000 
Andel sysselsatta i länet 11% 

Största yrkeskategorierna i branschen Vårdbiträden, Undersköterskor, Skötare, Läkare, 
Sjuksköterskor (olika inriktningar) 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +1,4% 

Källa: SCB, RAMS. 

I Stockholms län återfinns flera av Sveriges största sjukhus och för närvarande pågår 
bygget av Nya Karolinska Solna som är tänkt att, när det står klart 2017, ge vård till 
patienter i behov av mycket specialiserad vård. Till följd av denna specialisering och 
befolkningsökning pågår för närvarande ett stort arbete med att se över både öppen- och 
slutenvården i länet inom ramen för den så kallade Framtidsplanen för hälso- och 
sjukvården. En viktig del i detta är att försöka renodla akutsjukhusens verksamhet så att 
patienter som inte är i behov av akutsjukvård ska ges vård av andra vårdgivare. Bland 
annat handlar det om att i högre utsträckning få äldre patienter att komma direkt till 
geriatrikmottagningar. För att möjliggöra detta kommer också antalet geriatrikplatser i 
länet att utökas under prognosperioden. Sammantaget är vår bedömning att antalet 
sysselsatta inom vården kommer att öka under prognosperioden, mycket till följd av 
befolkningstillväxten i länet. 

                                                             
32 SNI 2007-koder: 86-88. 
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Inom slutenvården i Stockholm råder det brist på både på grundutbildade sjuksköterskor 
och på specialiserade sjuksköterskor, framförallt inom områdena operation, geriatrik och 
psykiatri. Bristsituationen stammar delvis från att det finns för få utbildningsplatser för 
sjuksköterskor i länet. Ytterligare en orsak till bristen är att arbetsgivare och arbetstagare 
har olika syn på lönenivåer.  

Utöver brist på sjuksköterskor råder det i Stockholms län någon brist på specialistläkare, 
också där bland annat inom geriatrik och psykiatri och då särskilt inom barn- och 
ungdomspsykiatrin och beroendevården. Bristen beror delvis på för få utbildnings- och 
handledningsplatser och tacklas genom högre löner för de som väljer dessa inriktningar. 
Inom primärvården råder det någon brist på läkare inom allmänmedicin i vissa områden i 
länet och utöver vårdens brist på sjuksköterskor och läkare råder det även någon brist på 
erfarna biomedicinska analytiker. Till sommaren förvärras i regel bristsituationerna inom 
vården då man behöver sommarvikarier för ordinarie personal. Mest skriande är 
bristsituationen under sommarmånaderna i de nordöstra delarna av länet som under 
sommaren också har en stor ökning av boende i form av sommargäster. Samtidigt som 
det råder brist på vissa vårdyrken är det balans för bland annat Undersköterskor, Skötare 
och Medicinska sekreterare samt visst överskott på bland annat Vårdbiträden.  

Stockholms äldre är friska allt längre. Samtidigt som andelen personer över 80 år har 
minskat har också den stora 40-talistgenerationen nu börjat gå i pension. Denna 
generations omsorgsbehov kommer att se annorlunda ut än föregående generationers 
men också, tack vare bättre grundhälsa, att förskjutas längre fram i tiden. Sammantaget 
är dock vår bedömning för prognosperioden att omsorgen har ett oförändrat 
verksamhetsläge och också ett oförändrat antal sysselsatta. Det finns dock möjlighet till 
något starkare utveckling än prognosticerat, framförallt för hemtjänsten.  

I vårens intervjuundersökning svarar arbetsgivarna inom tandvården att man märker av 
den svagare konjunkturen, Stockholmarna verkar helt enkelt ha dragit ner på 
tandläkarbesöken. Detta får till följd att tandvården denna vår inte rapporterar brist på 
ett års sikt, inte ens på erfarna tandläkare. Antalet sysselsatta inom tandvården bedöms 
dock fortsatt vara oförändrat under prognosperioden.  
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Offentlig förvaltning 
Offentlig förvaltning innefattar anställda inom kommuner, landsting och stat samt 
försvaret.33 

Antal sysselsatta i länet 66 000 
Andel sysselsatta i länet 6% 

Största yrkeskategorierna i branschen 
Handläggare/utredare, offentlig förvaltning, Poliser, 

Administratörer och sekreterare, Soldater, 
Socialsekreterare 

Genomsnittlig årlig sysselsättningsutveckling 
2008-2011 +2,7% 

Källa: SCB, RAMS. 

Utveckligen för sysselsatta i offentlig förvaltning i Stockholm följer inte på samma sätt 
befolkningsökningen som övriga verksamhetsområden inom offentliga tjänster. I vårens 
undersökning har man uppgett en positiv syn på sin verksamhetsutveckling de 
kommande sex månaderna. På grund av stundande pensionsavgångar kommer det att 
råda någon brist på Jurister och handläggare med specifik kunskap om 
kontraktsskrivning och upphandling samt samhällsplanering. Samtidigt råder det visst 
överskott på nyexaminerade Handläggare/utredare inom offentlig förvaltning och erfarna 
med övriga inriktningar. Även inom landsting, kommuner och stat gör sig 
bristsituationen inom IT påmind. IT är en nyckelkompetens även inom den offentliga 
förvaltningen, inte minst på grund av ambitionen att verksamhetsutveckla för att 
skattepengarna ska räcka till mer. Ett exempel på detta är landstingets bygge av 
vårdguiden där vårdtagaren på egen hand ska kunna logga in och följa sin vårdkedja. För 
att utveckla detta, men även andra delar av verksamheten, har man behov av IT-
specialister och för närvarande löser man situationen genom att ta in konsulter.  

Trots ovan nämnda måste den generella bristsituationen inom förvaltningen i Stockholm 
ändå betecknas som mildare jämfört med andra verksamhetsområden inom offentliga 
tjänster. Till exempel är bristen på Handläggare/utredare inom offentlig förvaltning med 
vissa specifika kompetenser inte så stor att det drar upp bedömningen för hela yrkeskåren 
som det istället bedöms råda visst överskott på. Samtidigt är det balans för bland annat 
Socialsekreterare och Kriminalvårdare. Mer påtaglig brist råder det endast inom försvaret 
där man har svårt att rekrytera Soldater. Sammantaget blir vår bedömning att antalet 
sysselsatta inom offentlig förvaltning kommer att vara oförändrat under 
prognosperioden. Sammanfattningsvis är vår bedömning att antalet sysselsatta inom de 
offentliga tjänsteverksamheterna i Stockholms län kommer att öka, både under 2013 och 
under 2014. Utvecklingen kommer att bli något bättre mellan 2013 och 2014 än under 
innevarande år, framförallt tack vare en ökad underliggande efterfrågan på tjänsterna 
tack vare befolkningsökningen. Utvecklingen för sysselsatta under 2014 kan eventuellt 
komma att bli ännu starkare än prognosticerat i och med att det är ett valår. 
                                                             
33 SNI 2007-kod: 84. 
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Utbudet av arbetskraft 
Arbetskraften består av personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens 
förfogande, dvs. som är antingen sysselsatta eller arbetslösa.34 Grupper som inte ingår i 
arbetskraften inkluderar, bland annat, pensionärer, studerande och långtidssjukskrivna 
men även personer som är utan arbete men inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 
Arbetskraftens storlek beror på storleken på flödena in i och ut ur dessa kategorier. Om 
flödena in i sysselsättning ökar samtidigt som arbetskraftens storlek är konstant, minskar 
den relativa arbetslösheten. På motsvarande sätt ökar den relativa arbetslösheten om 
antalet arbetslösa ökar utan att arbetskraften samtidigt gör det. Flödena är starkt 
sammankopplade med svängningar i samhällsekonomin men beror också på en 
uppsättning faktorer som i högre eller mindre utsträckning är oberoende av 
konjunkturläget. Bland de mer centrala räknas befolkningsutvecklingen, 
studiedeltagandet, pensionsavgångar, pendlingsmönster och ohälsomönster. Flera av 
dessa variabler samvarierar och dess utveckling är även i många fall sammankopplade 
med politiska beslut, exempelvis senare års arbetsutbudsreformer. 

 

Fortsatt stark befolkningsökning 
Den viktigaste faktorn för arbetskraftens utveckling är utvecklingen av befolkningens 
storlek. Vid slutet av 2012 uppgick befolkningen i Stockholms län till 2 130 000 personer. 
Under de senaste fem åren, mellan 2007 och 2012, ökade befolkningen i länet med 
180 000 personer eller i genomsnitt 35 000 per år. Drygt hälften av dessa är i 
yrkesverksam ålder. Denna utveckling bedöms fortsätta under prognosperioden vilket 
innebär att arbetskraften i länet kommer att få ett betydligt årligt tillskott. Den 
huvudsakliga bakgrundsfaktorn till den ökande befolkningen är en positiv 
nettoinvandring.  

 

Ökad nettopendling till Stockholms län 
En ökad arbetsinpendling från andra län ökar arbetskraftens storlek. Under perioden 
2004-2011 växte antalet som pendlar in till Stockholms län med i genomsnitt omkring 
1 700 personer årligen. Antalet som pendlade ut från länet ökade under samma period 

                                                             
34 Antalet sysselsatta hämtas från SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS). Denna källa släpar efter betydligt och i Arbetsförmedlingens användning är 
därför 2012 års sysselsättningssiffror framtagna i november 2010, 2013 års siffror 
framtagna i november 2011 osv. Källan används trots eftersläpningen eftersom den 
möjliggör nedbrytning på kommun och bransch. Siffrorna över totalt inskrivna 
arbetslösa, d.v.s. öppet arbetslösa och programdeltagare, kommer från 
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och uppdateras löpande. 
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med i genomsnitt 800 per år vilket ger en årlig nettoökning på ca 900 under perioden. 
Under 2011 pendlade 94 000 personer boende i ett annat län in medan 34 000 
Stockholmsbor pendlade ut.35 Antalet som både bor och arbetar i länet uppgick under 
2011 till 1 008 000 personer. Under goda år ökar både flyttning och pendling och 
nettopendlingen har under senare år tenderat att öka när sysselsättningen växer. 
Nettopendlingen förväntas därför öka svagt under prognosperioden. 

 

Studiedeltagande 
Stockholms län utgör ett kluster för eftergymnasial utbildning med flera stora högskolor 
och universitet, bland andra Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Länet hade 2012 landets mest 
högutbildade befolkning med en andel med eftergymnasial utbildning på 42 procent. 
Situationen skiljer sig dock mellan olika ålderskategorier. Av länets 25-åringar hade 2012 
drygt 45 procent genomgått en eftergymnasial utbildning, näst högst i riket efter Uppsala 
län. För 30-åringar var andelen eftergymnasialt utbildade 56 procent vilket var något mer 
än i Uppsala län och betydligt mer än i övriga län. Detta speglar den kontinuerliga 
inflyttningen av högutbildad arbetskraft till länet36. 

Antalet heltidsstuderande personer som deltar i komvuxkurser blev fler både under 2010 
och 2011.37 Komvux består av den grundläggande vuxenutbildningen, den gymnasiala 
vuxenutbildningen och Yrkesvux.  

Under perioder av lägre aktivitet på arbetsmarknaden kan deltagandet i heltidsstudier 
förväntas öka. De personer som övergår till heltidsstudier lämnar samtidigt arbetskraften. 
I den mån alternativet för dessa personer är arbetslöshet får ett ökande studiedeltagandet 
som effekt att den relativa arbetslösheten blir lägre än vad den annars skulle ha varit. 
Lågkonjunkturens vanliga mönster av en ökad relativ arbetslöshet kan på detta sätt 
mildras något. 

 

Minskande antal sjukskrivna 
Ytterligare en grupp som står utanför arbetskraften är långtidssjukskrivna som uppbär 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Det totala antalet personer har i Stockholm liksom i riket 
minskat kraftigt från slutet av 2006 och arbetskraften har därigenom fått ett tillskott. 
Under senare år har minskningen sett ut stanna av något och som andel av samtliga med 

                                                             
35 SCB, RAMS  
36 SCB Statistikdatabasen: Utbildning och forskning. 
37 Skolverket: Statistik & analys. 
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sjuk- och aktivitetsersättning har antalet som nybeviljats ersättning ökat något under 
2012 och 2013 i Stockholms län.38  

 

Ökning av arbetskraften under prognosperioden 
Utifrån den bild vi har tecknat ovan väntar vi oss sammantaget att se en ökning av 
arbetskraften under 2013. Framförallt beror detta på den kontinuerligt ökande 
befolkningen i arbetsför ålder i Stockholms län. Den årliga ökningen under 
prognosperioden bedöms bli ungefär 16 000 vilket är något lägre än genomsnittet för 
perioden 2004-2011 på 18 000.  

 

  

                                                             
38 Försäkringskassan: Statistik & analys. 
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Öppet arbetslösa och sökande i program 
I kommande avsnitt används begreppet totalt antal inskrivna arbetslösa för den 
samlade gruppen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslöshetens utveckling 
Som diagram 9 visar har arbetslösheten39 i Stockholms län varierat kraftigt under de två 
gångna decennierna. Den senaste stora förändringen inträffade i samband med 
finanskrisen 2008-2009. Det är i efterdyningarna av denna vi fortfarande befinner oss. 
Från och med 2010 har dock förändringarna i ett historiskt perspektiv varit relativt små 
med en svagt ökande tendens. I förhållande till riket är arbetslösheten till Stockholms 
favör. Länets relativa arbetslöshet var under första kvartalet 2013 nästan 2 
procentenheter lägre än rikets.  

Diagram 9. Totalt inskrivna arbetslösa Stockholms län. Januari 1994 – april 2013 

 
 
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade data, trendvärden. 
 
I en säsongsrensad serie med trendvärden har arbetslösheten ökat från andra halvan av 
2011 då återhämtningen efter finanskrisen avbröts. Under slutet av 2012 och början av 
2013 såg ökningen ut att stanna upp men har därefter fortsatt uppåt för att i slutet av 

                                                             
39 Arbetslöshet definieras här som det totala antalet inskrivna som andel av 
registerbaserad arbetskraft 16-64 år. 
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april hamna på strax under sju procent, motsvarande knappt 74 000 personer40. Under 
samma månad föregående år var det relativa antalet arbetslösa en halv procentenhet 
lägre.   

Det totala antalet personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen bestäms av differensen 
mellan inflöde till arbetslöshet och utflöde till arbete. Som andel av det totala antalet 
arbetslösa har flödena i båda riktningarna minskat sedan finanskrisen vilket i mycket är 
en konsekvens av att stocken av arbetslösa har ökat. Omsättningen till arbete per månad 
från januari till april under innevarande år var i genomsnitt knappt 9 procent, ungefär 
samma andel som under de två föregående åren. Således har den genomsnittliga 
sannolikheten att lämna för arbete varit konstant under dessa år.  

Sökande med aktivitetsstöd 
I slutet av april var omkring 60 procent av de totalt inskrivna arbetslösa öppet arbetslösa 
medan resterande 40 procent deltog i ett program med aktivitetsstöd. Det största av dessa 
program är Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) som numera omfattar drygt hälften av 
alla programdeltagare41. Deltagande i programmet kommer huvudsakligen av att 
arbetslöshetsförsäkringens maximala tid är uppnådd. Efter 450 dagar i Jobb- och 
utvecklingsgarantin inträder programmets sista del, sysselsättningsfasen, i vilken 
subventionerad sysselsättning hos en anordnare erbjuds.  

Jobb- och utvecklingsgarantin har vuxit kraftigt sedan finanskrisen 2008-2009 och 
omfattade i slutet av april personer 15 400 personer. Programmets tillväxt speglar en 
situation med ett större inslag av inskrivna med långa tider i arbetslöshet. När 
konjunkturen viker, och konkurrensen om jobben ökar, får personer som redan varit 
arbetslösa under längre perioder ännu svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I 
rådande konjunkturläge kan denna grupp därför förväntas fortsätta växa.  

Det största programmet för unga är Jobbgarantin för ungdomar (UGA). Programmet 
erbjuds till personer i åldrarna 18-24 år som varit inskrivna längre än tre månader. 
Liksom Jobb- och utvecklingsgarantin har programmet ökat i storlek under perioden 
efter finanskrisen och omfattade i slutet av april 3900 personer.  

Arbetslösheten ökar under 2013 för att minska under 2014 
I höstens prognos gjorde Arbetsförmedlingen bedömningen att arbetslösheten i 
Stockholms län kommer att öka med 9 000 personer under loppet av 2013. Under våren 
har denna bedömning lyckligtvis visat sig vara alltför pessimistisk. Det väntade inflödet 
till arbetslöshet har uteblivit och dämpningen i sysselsättningsutvecklingen likaså. 
                                                             
40 Antalet inskrivna arbetslösa har minskat något mellan januari och april i år men detta 
är en normal säsongsmässig variation. 
41 Bland övriga program som berättigar till aktivitetsstöd återfinns 
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser 
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Stockholm väntas visserligen påverkas av det rådande svaga konjunkturläget men inte i 
lika hög utsträckning som många andra län. Länets arbetsmarknad, som är dominerad av 
privata tjänstenäringar, bedöms kunna fånga upp en stor del av den arbetskraftsökning 
som förväntas för 2013 och 2014. 

Konjunkturen förbättras successivt under prognosperioden men för innevarande år 
bedöms länets arbetsmarknad ännu inte vara tillräckligt stark för att antalet inskrivna 
arbetslösa ska minska. Den relativa arbetslösheten under fjärde kvartalet 2013 stannar på 
6,8 procent, och är därmed oförändrad i förhållande till det fjärde kvartalet 2012. I takt 
med att konjunkturen förstärks under 2014 sjunker arbetslösheten och hamnar under 
fjärde kvartalet 2014 på 6,6 procent, motsvarande 71 700 personer.  

Tabell 4. Totalt antal inskrivna arbetslösa. Stockholms län. 

  
Som andel av 

registerbaserad 
arbetskraft 

Antal 
Förändring mot 

motsvarande 
kvartal året innan 

  

2009 kvartal 4 6,1% 62062 24 558 

UTFALL 
2010 kvartal 4 6,5% 67250 5 188 
2011 kvartal 4 6,4% 64730 -2 520 
2012 kvartal 4 6,8% 71712 6 982 
2013 kvartal 4 6,8% 73712 2 000 

PROGNOS 
2014 kvartal 4 6,6% 71712 -2 000 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Arbetslöshetens struktur 
Stockholms län har rikets tredje lägsta relativa arbetslöshet, 6,8 procent under första 
kvartalet 2013. Länets arbetslöshet är därmed ungefär två procentenheter lägre än 
genomsnittet för riket.  

I tabell 5 presenteras den relativa arbetslösheten för ett antal av länets kommuner, för 
länet i sin helhet samt för riket. Arbetslösheten i länet är lägre än för riket för varje 
enskild undergrupp. Detta innebär att Stockholms gynnsamma läge inte enbart kan 
förklaras av en annan befolkningssammansättning med exempelvis en högre andel 
eftergymnasialt utbildade. Det innebär också att sannolikheten för arbetslöshet i 
genomsnitt är lägre om man är bosatt i Stockholm, oavsett vilken av grupperna man 
tillhör. 
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Tabell 5. Arbetslöshetens struktur, kvartal 1 2013. Totalt antal inskrivna arbetslösa. 
Andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, procent. Stockholms län. 

Kommun Totalt 
16-64 år Kvinnor Män 

Unga 
18-24 

år 

Äldre 
55-64 

år 
Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Utbildning 

Grund-
skola 

Gym-
nasial 

Efter-
gymnasial 

Upplands Väsby 6,8% 6,6% 6,9% 10,8% 5,1% 4,4% 13,1% 13,9% 5,9% 5,3% 

Vallentuna 3,1% 2,9% 3,3% 6,5% 3,3% 2,4% 7,4% 6,7% 2,6% 2,7% 

Österåker 4,2% 3,8% 4,6% 9,3% 3,7% 3,4% 9,5% 8,6% 3,7% 3,6% 

Värmdö 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 4,3% 3,3% 10,8% 8,8% 3,8% 3,3% 

Järfälla 8,4% 8,2% 8,5% 11,3% 7,0% 5,0% 16,7% 18,3% 7,7% 6,3% 

Ekerö 3,2% 3,1% 3,2% 7,3% 3,1% 2,6% 7,5% 6,7% 2,8% 2,7% 

Huddinge 6,9% 7,0% 6,9% 10,6% 6,4% 4,1% 13,7% 15,5% 6,0% 5,3% 

Botkyrka 12,3% 13,3% 11,5% 15,7% 11,0% 6,6% 18,8% 22,8% 10,6% 8,5% 

Salem 5,1% 5,0% 5,1% 10,3% 4,8% 3,8% 10,6% 9,6% 4,5% 4,2% 

Haninge 7,7% 7,7% 7,7% 13,1% 5,8% 5,3% 15,1% 14,9% 6,3% 6,3% 

Tyresö 5,2% 5,0% 5,3% 12,1% 4,0% 4,1% 10,6% 11,6% 4,5% 4,1% 

Upplands-Bro 7,1% 7,3% 6,9% 11,8% 6,3% 4,9% 14,0% 14,3% 6,2% 5,6% 

Nykvarn 4,9% 4,6% 5,2% 14,8% 3,9% 4,5% 8,7% 10,0% 4,3% 3,6% 

Täby 3,0% 3,0% 3,1% 5,4% 2,6% 2,3% 6,6% 7,9% 3,1% 2,5% 

Danderyd 2,6% 2,8% 2,4% 4,0% 2,8% 2,0% 6,3% 8,1% 2,9% 2,2% 

Sollentuna 5,3% 5,3% 5,3% 9,9% 4,4% 3,2% 12,1% 15,4% 5,4% 3,6% 

Stockholm 7,0% 6,9% 7,0% 9,3% 6,9% 4,2% 15,8% 19,6% 7,0% 4,9% 

Södertälje 14,2% 15,2% 13,4% 18,8% 12,2% 7,1% 26,1% 28,9% 10,6% 10,8% 

Nacka 5,0% 4,8% 5,2% 8,0% 5,1% 3,3% 11,8% 13,5% 4,8% 3,8% 

Sundbyberg 8,3% 8,0% 8,5% 12,4% 7,5% 4,8% 17,0% 19,8% 7,7% 5,8% 

Solna 5,3% 5,5% 5,2% 7,1% 5,9% 3,6% 10,1% 12,4% 5,4% 4,4% 

Lidingö 3,5% 3,6% 3,4% 3,5% 3,7% 2,5% 8,9% 8,6% 3,0% 3,3% 

Vaxholm 2,9% 2,5% 3,3% 6,2% 2,5% 2,3% 8,4% 7,9% 3,0% 2,0% 

Norrtälje 5,4% 5,1% 5,7% 11,1% 4,2% 4,7% 12,0% 9,3% 5,0% 4,1% 

Sigtuna 7,6% 7,7% 7,5% 12,5% 6,1% 4,7% 15,2% 16,2% 5,8% 6,4% 

Nynäshamn 7,2% 7,2% 7,3% 14,1% 6,1% 5,6% 17,0% 13,7% 5,9% 6,5% 

Länet 6,8% 6,8% 6,9% 10,4% 6,2% 4,2% 15,3% 17,4% 6,4% 4,8% 

Riket 8,8% 8,2% 9,3% 17,8% 6,7% 6,6% 20,4% 20,0% 8,7% 5,3% 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB. 
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Unga (18-24 år) 
Störst skillnad i arbetslöshet mellan länet och riket råder för gruppen unga (18-24 år). 
Under första kvartalet 2010 var andelen inskrivna unga i Stockholms län drygt 10 
procent, att jämföra med nästan 18 procent för riket som helhet. Illustrativt är att den 
relativa arbetslösheten för unga i Botkyrka är lägre än vad den är i riket, trots att den 
totala arbetslösheten i kommunen överstiger rikets med fem procentenheter.  

En förklaring till Stockholms låga arbetslöshet bland unga som brukar lyftas fram är att 
näringsstrukturen i Stockholm med sitt stora inslag av privata tjänsteföretag och så 
kallade ingångsjobb främjar inträdet för personer med svagare koppling till 
arbetsmarknaden. Samtidigt är omsättningen av arbetslösa högre bland unga och tiderna 
i arbetslöshet därmed lägre. I ett försämrat konjunkturläge är detta dock alltjämt en 
grupp som har det svårare.  
 

Kommunala skillnader 
Stockholms län består av drygt 2,1 miljoner människor fördelade på 26 kommuner. Störst 
av dessa, och länets naturliga centrum, är Stockholms stad med knappt 900 000 
invånare. Utvecklingen för denna kommun är på grund av dess storlek avgörande för 
utvecklingen av länet som helhet. Det är därför inte förvånande att situationen för 
Stockholms stad och Stockholms län skiljer sig åt så pass lite. Kommunens och länets 
arbetslöshet ligger mycket nära varandra med endast marginella skillnader i relativa 
arbetslöshetsnivåer för de olika grupperna av inskrivna. 

Länets övriga kommuner pendlar runt dessa medeltal med ibland väldigt stora skillnader 
sinsemellan. Rikets fem kommuner med lägst arbetslöshet – Danderyd, Vaxholm, Täby, 
Vallentuna och Ekerö – återfinns alla inom Stockholms län och ytterligare tio kommuner 
har relativa arbetslöshetsnivåer på under 5,5 procent. I andra änden av skalan återfinns 
Södertälje, med bland de högsta arbetslöshetsnivåerna i riket, och Botkyrka. Till viss del 
beror dessa skillnader mellan kommunerna på befolkningssammansättningen.  
Arbetslösheten är betydligt högre i somliga grupper – allra tydligast gäller detta för 
personer med endast förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda – och ett större 
inslag av dessa grupper i befolkningen tenderar att också höja arbetslöshetsnivåerna. 
Befolkningssammansättningen förklarar dock inte alla skillnader kommunerna emellan. 
Arbetslösheten inom samma grupper i olika kommuner varierar nämligen också. Som kan 
observeras i tabell 5 varierar den relativa arbetslösheten för inrikes födda mellan två och 
sju procent i länet beroende på kommun.  
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Arbetsmarknadspolitiska utmaningar 
Utmaningarna på Stockholms läns arbetsmarknad är omfattande. På arbetsmarknadens 
utbudssida har andelen arbetslösa med långa tider i arbetslöshet vuxit under en följd av 
år. I rådande konjunkturläge finns en överhängande risk att situationen för denna grupp 
förvärras. Samtidigt råder det en stor efterfrågan på arbetskraft i länet. Mellan en 
fjärdedel och en femtedel av arbetsgivarna i vårens undersökning har uppgivit att de har 
svårigheter att hitta personer med rätt kompetens. Den bestående utmaningen är att 
matcha efterfrågan på arbetskraft med utbudet. I detta arbete har Arbetsförmedlingen en 
viktig roll att fylla genom att erbjuda kontaktnät för personer som nyligen kommit till 
landet, underlätta ett aktivt jobbsökande, höja de arbetssökandes kompetens m.m. 

Utöver detta står länet inför ett flertal utmaningar som inte i strikt bemärkelse har med 
arbetsmarknaden att göra. Till dessa hör bostadssituationen som om den inte förbättras 
riskerar att verka som en hämsko på länets tillväxt och sysselsättning framöver. 

Var fjärde utan arbete i mer än tre år 
En av de stora förändringarna gällande Arbetsförmedlingens inskrivna under senare år är 
de ökande perioderna i arbetslöshet. Diagram 10 visar antalet inskrivna vid 
arbetsförmedlingen fördelat på sammanlagd tid i arbetslöshet de senaste tio åren. Med 
denna metod fångar man upp de personer som varvar kortare perioder i sysselsättning 
med perioder som inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Diagram 10. Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan 
arbete under de senaste 10 åren. Stockholms län. Våren 2006 – våren 2013 

 
 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Under de gynnsamma år som föregick finanskrisen sjönk arbetslösheten för samtliga 
ovan redovisade grupper. Efterfrågan på arbetskraft var så pass stor att de med kortare 
perioder i arbetslöshet i hög utsträckning fångades upp i sysselsättning. Arbetslösheten 
sjönk och i takt med detta fick också grupper som varit i arbetslöshet längre perioder 
lättare att komma tillbaka i sysselsättning.  

När finanskrisen slog till ökade gruppen med arbetslöshetstider på mindre än ett år 
kraftigt. Utvecklingen accelererade under våren och hösten 2009 för att därefter 
stabiliseras. Inslaget av korttidsarbetslösa ökade. Med viss eftersläpning började också 
antalet personer med längre tider i arbetslöshet öka. Under 2010 och 2011 års 
ekonomiska återhämtning fortsatte denna uppgång, trots att gruppen med kortare tider i 
arbetslöshet åter minskade i storlek. 

Återhämtningen varade dock inte tillräckligt länge för att också de med längre tider i 
arbetslöshet skulle lämna Arbetsförmedlingen. Särskilt grupperna med mellan två och tre 
samt över tre år i arbetslöshet har ökat stadigt sedan 2009. Under det senaste året är det 
främst de med mer än tre år i arbetslöshet som har blivit fler. 

Tiden i arbetslöshet är ett tecken på hur nära sysselsättning den arbetslöse står. Det som 
hänt under senare år är att framförallt personer med en svagare konkurrenskraft har 
hamnat i en permanent svårare situation. Den ekonomiska utvecklingen i kombination 
med ett utökat uppdrag för Arbetsförmedlingen har inneburit fler personer med en 
svagare koppling till arbetsmarknaden bland våra sökande. Under prognosperioden 
väntas utmaningarna i detta avseende bli än större. 

 

Antalet personer i utsatta grupper ökar 
Som tabell 5 visar har vissa grupper en betydligt högre relativ arbetslöshet än andra och 
detsamma gäller för tiderna i arbetslöshet. En förutsättning för verkningsfulla åtgärder 
ska kunna sättas in är att dessa olikartade situationer kartläggs. Arbetsförmedlingen har 
identifierat fyra grupper bland de inskrivna arbetslösa som i genomsnitt möter en svårare 
arbetsmarknadssituation och löper större risker att bli långvarigt arbetslösa. Grupperna 
är: 

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, särskilt unga 

• Arbetslösa födda utanför Europa 

• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

• Arbetslösa äldre (55-64 år) 

I diagram 10 visas utvecklingen för dessa grupper sammantaget. 
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Diagram 10. Totalt antal inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och i ej utsatta 
grupper. Stockholms län. Januari 2004 – april 2013 (ej dubbelräkning mellan 
grupperna) 

 
 
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade data, trendvärden. 
 
Utsatta grupper: Förgymnasialt utbildade, äldre 55- år, utomeuropeiskt födda samt personer med 
funktionsnedsättning. 
 
I slutet av april 2013 utgjordes gruppen utsatta i Stockholms län av 51 000 personer, att 
jämföra med 23 000 i gruppen icke utsatta. Detta innebär att 69 procent, mer än två av 
tre, av det totala antalet inskrivna i länet tillhörde en eller flera av de utsatta grupperna. 
Denna andel är betydligt högre än rikssnittet på knappt 62 procent. I slutet av 2004 var 
grupperna i länet i princip jämnstora. Med undantag för perioden av stark inströmning 
till arbetslöshet mellan juli 2008 och oktober 2009, har andelen ej utsatta kontinuerligt 
minskat under hela perioden fram till mitten av 2011. Sedan dess har fördelningen mellan 
grupperna varit konstant men båda har ökat i antal i takt med att det totala antalet 
inskrivna blivit fler.  

Det som är gemensamt för de fyra utsatta grupperna är den förhöjda risken för långa tider 
i arbetslöshet. I övrigt skiljer sig de specifika utmaningarna respektive grupp står inför. I 
följande avsnitt beskrivs situationen för grupperna. Diagram 11 visar utvecklingen för 
respektive grupp över tid. Observera att dubbelräkning förekommer, dvs. en och samma 
individ kan räknas in i flera av grupperna. 
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Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade data, trendvärden 
 

Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 
Under våren hade nära tre av tio av de vid Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa högst 
en förgymnasial utbildning. Detta innebär att gruppen är kraftigt överrepresenterad i 
förhållande till hur det ser ut för befolkningen i stort där den endast utgör 12 procent i 
åldrarna 20-6442. Som effekt av det här är den relativa arbetslösheten mycket hög, 17,4 
procent under första kvartalet 2013. Detta ska jämföras med arbetslösheten för personer 
med gymnasial utbildning respektive eftergymnasial utbildning på 6,2 respektive 4,8 
procent.   

Sedan finanskrisen våren 2008 har antalet personer med högst förgymnasial utbildning 
med längre tider i arbetslöshet blivit allt fler. Särskilt snabbt ökar antalet som har varit 
utan arbete i över tre år (se tabell- och diagrambilagan). Under våren kom denna grupp 
att omfatta 28 procent av samtliga inskrivna utan gymnasieutbildning, motsvarande 
6 100 personer. För tre år sedan var motsvarande siffra 22 procent.  

Sedan i höstas har gruppen med mer än tre år i arbetslöshet ökat med drygt 900 
personer. Särskilt oroande är att nästan hela denna ökning utgörs av unga (18-24 år). 
Dessa riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet och fortsatt ha stora svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

                                                             
42 Ålderspannet 20-64 används här framför 16-64 eftersom en så hög andel i 
ålderskategrin 16-20 ännu går på gymnasiet. 
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En bakgrundsfaktor till den beskrivna situationen är en arbetsmarknad som kräver en allt 
högre kompetens och som i ökad utsträckning har gymnasiekompetens som ett 
minimikrav för de man anställer. Detta bekräftas av Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning där de bristyrken arbetsgivarna uppger i stor utsträckning är 
sådana med mycket höga kompetens- och utbildningskrav. 

 
Arbetslösa födda utanför Europa 
Sedan hösten 2012 har antalet utomeuropeiskt födda som är inskrivna som arbetslösa i 
länet fortsatt att öka, både till antal och som andel av de totalt inskrivna arbetslösa. 
Därtill har gruppens tider i arbetslöshet ökat, framförallt har antalet personer inskrivna 
längre än tre år vuxit sedan hösten (se tabell- och diagrambilagan).  

Ökningen hänger delvis samman med att gruppen har vuxit i befolkningen. 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 numera inskriven i etableringen hos Arbetsförmedlingen.43 Många i 
denna grupp saknar kontaktnät på den svenska arbetsmarknaden och det kan också ta ett 
tag innan man har hunnit lära sig svenska på den nivå som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Därtill är inslaget av personer med högst förgymnasial utbildning 
stort. Bland de inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet slutet av april 2013 hade 38 
procent av de utomeuropeiskt födda högst förgymnasial utbildning. Sammantaget gör 
detta att delar av denna grupp möter påtagliga svårigheter att få ett arbete. 

 
Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
Gruppen arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har 
ökat kontinuerligt i storlek sedan våren 2008 men inflödet under det gångna halvåret är 
det största på tre år (se tabell- och diagrambilagan). Såväl gruppens storlek som andelen 
av de totalt inskrivna har ökat kraftigt. Under våren hade 19 procent, motsvarande 14 000 
personer, av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms län en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

På grund av det kraftiga inflödet är det fler som endast har varit arbetslösa mindre än ett 
år och det är i denna kategori den kraftigaste ökningen har skett. Samtidigt pekar den 
långsiktiga trenden mot ökade tider i arbetslöshet. Över 40 procent, eller 5 700 personer, 
har varit utan arbete i mer än 3 år under den senaste tioårsperioden. Denna höga andel 
hänger samman med den låga omsättningen till arbete i gruppen. Under 2013 har i 
genomsnitt sju procent av stocken lämnat för arbete varje månad, att jämföra med drygt 
elva procent för de totalt inskrivna. 

                                                             
43 Gäller personer mellan 20 och 64 år samt personer mellan 18 och 19 år som saknar 
föräldrar i Sverige 
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Givet den relativt svaga utvecklingen på arbetsmarknaden vi ser framför oss under 
innevarande år bedöms gruppens svårigheter att få arbete vara fortsatt stora. I och med 
att inslaget av personer med mycket långa tider i arbetslöshet är så stort krävs såväl en 
mer uthållig konjunkturförbättring som riktade åtgärder från Arbetsförmedlingen för att 
vända utvecklingen. 

 

Arbetslösa äldre (55-64 år) 
Det är viktigt att poängtera att personer mellan 55 och 64 år inte lider av någon generell 
utsatthet på arbetsmarknaden då sysselsättningsgraden i gruppen är hög. Istället är det 
de som har blivit av med sitt arbete och som är äldre som räknas som utsatta. Tiden i 
arbetslöshet efter 55 års ålder blir ofta längre än i yngre åldrar och många har svårigheter 
att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter att ha drabbats av arbetslöshet. Sedan 
hösten är antalet äldre inskrivna i stort sett oförändrat medan antalet inskrivna med 
långa tider har ökat. Framförallt har det skett en ökning av gruppen äldre med 
inskrivningstider på längre än tre år (se tabell- och diagrambilagan).  

 

Länsspecifika frågor 
En ytterligare faktor som riskerar att hämma både utvecklingen av sysselsatta och 
tillväxten i Stockholms län är det låga bostadsbyggandet. Bostadsbristen är stor i länet 
och drabbar framförallt nyinflyttade med svag koppling till den lokala bostadsmarknaden. 
En stor grupp i länet har stora svårigheter att lösa både sin bostadssituation och sin 
situation på arbetsmarknaden. Trots att bostadsbyggandet väntas öka under 2014 så 
kommer denna situation ändå kvarstå under prognosperioden.  

Sammanfattningsvis är ändå den stora utmaningen på Stockholms läns arbetsmarknad 
att samtidigt som 69 procent av de inskrivna bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden så 
uppger länets arbetsgivare framförallt brist på utbildad och/eller erfaren arbetskraft. 
Konsekvenserna av denna situation blir dels förlängda tider i arbetslöshet för de inskrivna 
som inte matchar efterfrågan, dels att Stockholms sysselsättningstillväxt hämmas. I 
förlängningen kan denna situation, utöver negativa konsekvenser för individerna, också 
innebära en dämpad ekonomisk tillväxt för hela länet. 
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Om prognosen 
 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning utgör basen för prognosbedömningarna. 
Undersökningens urval är stratifierat för att så långt som möjligt likna näringslivets 
struktur i länet vad gäller branscher och arbetsplatserna storlek. I Stockholms län ingick 
omkring 1 600 arbetsställen inom det privat näringslivet och svarsfrekvensen blev 73 
procent i vårens undersökning. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande 
inom kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga 
arbetsställen. Svarsfrekvensen för offentlig verksamhet blev 79 procent i vårens 
undersökning. För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen 
stort, vilket ökar resultatens tillförlitlighet. Arbetsförmedlarna genomför intervjuerna och 
merparten av dessa sker vid ett personligt möte. Arbetsgivarna lämnar uppgifterna under 
sekretesskydd. Till stöd för bedömningar och analyser används även ett flertal andra 
källor; statistik som beskriver historiska förlopp, bedömningar om framtiden och 
framåtsyftande ekonomiska indikatorer. 

 

För dig som är intresserad av mer detaljer kring vår undersökning finns mer information 
på www.arbetsformedlingen.se/prognoser. 
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Källor 
 

Detta är ett urval av de underlag som ligger till grund för prognosens analyser och 
slutsatser. 

• Arbetsförmedlingens intervjuundersökning (kvantitativt och kvalitativt material) 

• Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik (nyanmälda platser, varsel, inskrivna 
arbetslösa, deltagare i program med aktivitetsstöd) 

• Branschorganisationer 

• Konjunkturinstitutet  

• Riksbanken 

• Statistiska centralbyrån (SCB). Statistik: Arbetskraftsundersökningen (AKU), 
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Kortperiodisk 
sysselsättningsstatistik (KS). 
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Tabell- och diagrambilaga 
 
Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren, förgymnasialt utbildade. Stockholms län. Våren 
2006 – våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 
Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren, personer med funktionsnedsättning. Stockholms 
län. Våren 2006 – våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren, äldre 55-64 år. Stockholms län. Våren 2006 – 
våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 
Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren, utomeuropeiskt födda. Stockholms län. Våren 
2006 – våren 2013 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Sysselsättningsförändring i procent 2013 till 2014 (prognos) 
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Totalt inskrivna arbetslösa i slutet av 2014 (prognos) 
som andel av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om prognosen 

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.
Ansvariga utredare för denna prognos är Erik Huldt, 010-488 05 50 och 
Julia Asplund, 010-488 26 97.

Om du är intresserad av 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 jobbmöjlighetern de närmaste 
fem och tio åren. I publikationen Var finns jobben? 
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2013.
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