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förord
En av Stockholmsregionens främsta tillgångar är befolkningens höga utbildnings
nivå. Den kunskapsintensiva arbetsmarknaden lockar företag, investerare 
och kompetens från hela Sverige och från andra delar av världen. Sedan 
flera år startas ett av tre företag i landet i Stockholmsregionen och länet 
utmärks särskilt av den stora närvaron av kunskapsintensiva tjänsteföretag. 
En förutsättning för regionens tillväxt är att nya och etablerade företag hittar 
rätt kompetens för att kunna växa och utvecklas. Kompetensförsörjningen i 
näringslivet, bland tjänsteföretagen och på arbetsmarknaden i stort är därför 
en av Sveriges och Stockholmsregionens stora utmaningar. Som huvudstads
region och Sveriges ekonomiska motor, med en knapp fjärdedel av Sveriges 
totala arbetsmarknad, är en fungerande kompetensförsörjning i Stockholm 
således av stor betydelse för hela landet.

Utifrån det regionala tillväxtansvaret fick Länsstyrelsen i Stockholms län i 
december 2009 i uppdrag av regeringen att etablera en kompetensplatt form för 
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. En viktig 
del i det uppdraget handlar om att ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser 
på kort och lång sikt. Föreliggande utbildnings och arbetsmarknadsprognos 
är ett led i detta uppdrag och bygger vidare på uppdaterade beräkningar som 
använts i framtagandet av det regionala utvecklingsprogrammet RUFS 2010. 
Prognosen har utarbetats i nära samverkan mellan storstadsregionerna under 
2010 och 2011. Syftet är att beskriva de utmaningar som storstadsregionerna i 
allmänhet och i denna studie – huvudstadsregionen i synnerhet – står inför de 
närmaste tio åren. Resultaten i studien visar att Stockholmsregionen fortsätter 
utvecklingen mot en än mer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Efterfrågan på 
arbetskraft ökar markant där tre av fyra förväntas behöva eftergymnasial ut
bildning. I dagsläget finns en kompetensbrist i många företag och framåt 2020 
förväntas bristen i näringslivet utgöras av bl.a. teknikutbildade, främst bland 
gymnasie och högskoleingenjörer, för att nämna ett exempel. 

Statistiska Centralbyrån har haft i uppdrag att utveckla den prognosmodell 
som här för första gången används på regional nivå. Därutöver har WSP ansvarat 
för huvuddelen av rapportskrivandet. Även Tillväxtverket och Tillväxtanalys 
har medverkat i arbetet. Projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm har varit 
utvecklingsledare Jonas Örtquist, avdelningen för Tillväxt.

Stockholm i januari 2012

Kjell Haglund
Tf. Tillväxtdirektör
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Denna studie syftar till att beskriva Stockholms
regionens kompetensförsörjningsbehov med sikte 
på 2020. Genom en unik regional prognosmodell, 
utvecklad av SCB på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Region Skåne och Västra Göta
landsregionen, ges en beskrivning av storstadsre
gionernas framtida kompetensförsörjningsbehov. 
Prognosen i Stockholmsregionen tar avstamp 
i tidigare framtagna underlag till det regionala 
utvecklingsprogrammet, RUFS 2010, och för
djupar analysen av regionens framtida behov av 
såväl gymnasialt som eftergymnasialt utbildade på 
arbetsmarknaden.

Den inledande delen av studien behandlar 
storstadsregionernas roll i allmänhet och huvud
stadsregionens särställning i synnerhet, vad gäller 
arbetsmarknad, strukturomvandling, närings liv 
och utbildningssystem. Den andra delen av studien 
synliggör tillgång och efterfrågan på 50 utbildnings
grupper inom Stockholmsregionens arbetsmarknad 
fram till 2020. Ytterligare utbildningsgrupper finns 
redovisade i tabellbilagan.

Huvudstadsregionen är idag motor för hela 
landets tillväxt och den utvecklingen förväntas 
fortsätta i takt med att Stockholms andel av  
Sveriges befolkning, värdeskapande och förvärvs
arbetande ökar ytterligare fram till 2020. Drivkraf
ten bakom storstadsregionernas tillväxt kan något 
förenklat förklaras av ett antal självförstärkande 
mekanismer där regionernas storlek och täthet 
skapar attraktionskraft och dynamik som genererar 
ökad tillväxt på arbetsmarknaden och i närings
livet. Strukturomvand lingen på arbetsmarknaden 
har kommit allra längst i Stockholmsregionen som 
också har landets i särklass mest kunskapsintensiva 

arbetsmarknad med högst andel sysselsatta med 
lång högskoleutbildning. Kvalifikationskraven i 
Stockholmsregionen är även högre i de flesta yrken, 
spridda över hela arbetsmarknaden. I Stockholms 
regionen kan tre utmaningar, förutom själva 
matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad 
(huvudkapitel 6), särskilt urskiljas. Det handlar 
om att underlätta en snabbare etablering av unga 
på arbetsmarknaden. Vidare behöver inflyttningen 
av personer mellan 25–34 år, – ofta studenter eller 
högutbildad arbetskraft, fortsätta. Slutligen behöver 
sysselsättningen bland utrikes födda öka och deras 
kompetenser bättre tillvaratas på arbetsmarknaden.

Studiens huvudkapitel visar att den totala 
efterfrågan på arbetskraft förväntas öka med nära 
200 000 personer i Stockholmsregionen fram till 
2020. Knappt tre av fyra av förväntas utgöras 
av personer med eftergymnasial utbildning. Det 
samlade behovet av personer med gymnasial 
utbildning ökar också under prognosperioden, om 
än i mindre utsträckning. I takt med att kompe
tenskraven i arbetslivet ökar så minskar samtidigt 
efterfrågan på personer med endast förgymnasial 
utbildning i Stockholms län. En betydande brist 
på arbetsmarknaden går att härleda till den trippla 
demografin. En växande andel äldre i befolknin
gen medför att behovet av såväl eftergymnasialt 
som gymnasialt utbildade i vård och omsorgsyrk
en ökar. Åldersstrukturen och de senaste årens 
stora barnkullar gör att behoven av utbildade inom 
skolan (förskollärare, lärare i grund och gym  n asie
skolan, yrkeslärare, specialpedagoger m.fl.) ökar 
markant. Slutligen väntas också ett stort antal 
pensions avgångar under prognosperioden, i syn
nerhet i vissa yrken. Efterfrågan på utbildnings

sammanfattning
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grupper kan också härledas till dels ökade yrkeskrav, 
däribland lärare, och dels minskat intresse för 
vissa yrken bland unga såsom exempelvis bio
medicinska analytiker.

I Stockholmsregionen förväntas en bristsituation 
uppstå i ett antal utbildningsgrupper. Det handlar 
förutom utbildade inom vården och skolan om t.ex. 
olika typer av teknikutbildade. Även om utbud och 
efterfrågan av civilingenjörer totalt sett förefaller 
vara i balans under prognosperioden uppstår en 
brist om drygt 5 000 högskoleingenjörer, fram
för allt inom elektroteknik, teknisk fysik och data 
(80 procent). En omfattande brist på gymnasialt 
teknikutbildade förväntas också uppstå om knappt 

8 000 personer. Systemvetare är ett annat exempel 
på bristyrke där efterfrågan förväntas överstiga 
tillgången – i detta fall med knappt 2 000 personer.  

Sammantaget ökar efterfrågan på arbetskraft 
i samtliga utbildningsgrupper även om det inom 
varje utbildningsgrupp finns stora variationer 
mellan enskilda utbildningar. Värt att notera 
är också att tillgången på utbildade ökar inom 
flertalet områden vilket i några utbildningsgrup
per resulterar i en balanssituation för att i andra 
landa i ett visst överskott. I många utbildnings
grupper synliggörs emellertid tydliga brister på 
utbildade år 2020. 
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I denna rapport presenteras en prognos över 
storstadsregionernas kompetensförsörjning fram 
till år 2020. Materialet baseras på prognoser över 
tillgång och efterfrågan på olika utbildningsgrup
per som har tagits fram av Prognosinstitutet vid 
Statistiska centralbyrån (SCB), med visst under
lagsdata från respektive region och WSP. 

Rapportens upplägg har formen av fyra bak
grundskapitel som är avsedda att sätta prognoserna 
i ett sammanhang och ge en djupare förståelse för 
de olika förutsättningar som föreligger storstads
regionerna i allmänhet och Stockholmsregionen i 
synnerhet, avseende kompetensförsörjningen. 

Det första kapitlet redogör för storstadsregion
ernas roll i svensk ekonomi. Nya krav kommer att 
ställas på kompetensförsörjningen när tjänstesek
torn i storstadsregionerna växer allt mer. Storstads
regionerna har en speciell roll genom möjligheter 
till agglomerativa fördelar som förstärks när de 
växer snabbare och efterfrågar allt mer utbildad 
arbetskraft. De tillväxtbefrämjande mekanis
merna ”sharing”, ”matching” och ”learning” gör 
att både behovet och möjligheten för mer special
iserad arbetskraft ökar.

Därefter följer en redogörelse för struktur
omvandlingen i storstadsregionernas näringsliv 
under åren 2000–2008. Förändringen från varu 
till tjänsteproduktion innebär att skillnaderna i 
näringslivets struktur mellan storstadsregionerna 
minskar något, även om näringslivsstrukturen i 
Stockholms län fortfarande skiljer sig väsentligt åt 
jämfört med övriga storstadsregioner. Struktur
omvandlingen innebär även att utbildnings längden 
hos de förvärvsarbetande successivt ökar. Allra 
längst i detta avseende har Stockholms regionen 
kommit. Tydligast sker omvandlingen i de 

kunskapsintensiva branscherna. Dessa snabbt 
växande branscher har dessutom en högre andel 
sysselsatta inom yrken som kräver teoretisk 
specialistkompetens. Enligt prognosen väntas 
utvecklingen med omvandling från varu till tjän
steproduktion fortsätta, vilket ställer tydliga krav 
på kompetensförsörjningen.

I kapitel 4 redogörs för arbetsmarknadens ut
veckling historiskt och enligt prognosen. Bland de 
viktigaste slutsatserna där är att de demografiska 
förutsättningarna är avgörande för den framtida 
kompetensförsörjningen. Pensionsavgångarna 
kommer inte fullt ut kunna matchas av nyinträdda 
på arbetsmarknaden. Samtidigt stiger etablerings
åldern för unga på arbetsmarknaden, främst på 
grund av längre utbildningstid. Även inflyttningen i 
synnerhet bland åldrarna 25–34 år, – är en viktig 
förutsättning för en bred demografisk bas för 
kompetensförsörjning.

I det sista bakgrundskapitlet görs en genomgång 
av utbildningssystemets produktion av poten
tiell arbetskraft. Ur ett kompetensförsörjnings
perspektiv dras där slutsatsen att det är tydligt att 
Stockholms regionen särskiljer sig genom en polari
sering där många inte avslutar gymnasiestudierna 
eller avslutar dem utan högskolebehörighet, men de 
som avslutar sina gymnasiestudier med behörighet 
har betydligt högre övergångsfrekvenser än övriga 
storstads regioner. Stockholmsregionen rekryterar 
också i högre grad sin arbets kraft från övriga landet 
och övriga storstadsregioner, vilket tydliggörs 
genom en högre utbildningsnivå, men en måttlig 
andel högskolestuderande.

Därefter följer rapportens centrala kapitel, 
med den prognostiserade utvecklingen av tillgång 
och efterfrågan på utbildningsgrupper. Kapitlet 

inledning 
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inleds med en allmän genomgång av utvecklingen 
på övergripande nivå. Här finns även en läsanvis
ning om hur resultaten ska tolkas. Sedan följer en 
genomgång av var och en av de olika utbildnings
grupperna, en beskrivning av gruppen och den 
förväntade arbetsmarknadssituationen fram till 
år 2020.

Dessutom finns till rapporten en bilaga med 
nationella förutsättningar för prognosen, en bilaga 
med en mer detaljerad beskrivning av prognos
modellen samt en tabellbilaga med allt statistiskt 
underlagsmaterial.

1.1 Prognosen i ett sammanhang
Denna utbildnings och arbetsmarknadsprognos är 
framtagen inom ramen för Länsstyrelsens arbete 
med Kompetensplattform Sthlm och bygger vidare 
på uppdaterade underlag och beräkningar som 
använts i framtagandet av det regionala utveck
lingsprogrammet RUFS 2010. I Stockholms

regionen pågår också ett omfattande arbete med 
genomförandet av strategierna i RUFS, däribland 
Kunskapsregion Stockholm, ett av handlingspro
grammen där Länsstyrelsen återfinns som en av 
många medverkande aktörer. Ett annat exempel på 
regionalt arbete inom kompetensförsörjningsområ
det är Stjärnbildning som leds av Mälardalsrådet. 

I framtagandet av denna prognos har ett stort 
antal aktörer i Stockholmsregionen varit involverade. 
En prognos och referensgrupp med aktörer som 
Landstinget i Stockholms län, Tillväxt, miljö och 
regionplanering, Kommunförbundet i Stock
holms län, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, 
Mälardalsrådet, Stockholm Akademiska Forum 
och YH Stockholm har aktivt medverkat i utveck
lingsarbetet. Dessa aktörer finns också med i det 
fortsatta arbetet som dels handlar om sprid ning av 
resultat, regional förankring, kvalitativa diskussioner 
om regionens kompetensförsörjningsbehov och dels 
om underhåll och uppdatering av prognosmaterialet. 
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2.1 Utvecklingen sedan 1993
Storstadsregionerna, här definierade som Stock
holms län, FAregionerna1 Göteborg och Malmö, 
har under de senaste tjugo åren fått en allt större 
roll i svensk ekonomi. Dessa tre regioners andel av 
rikets folkmängd har ökat från 40 till 45 procent 
mellan 1993 och 2010, och mellan 1993 och 2009 
har regionernas andel av rikets sysselsättning 
(förvärvsarbetande dagbefolkning) ökat från 42 
procent till 47 procent. Regionernas andel av 
Sveriges BNP mäts med bruttoregionprodukten 
(BRP)2. Mellan 1993 och 2008 ökade denna 
andel från 48 till 51 procent (Figur 1). 

Att andelen av rikets sysselsatta är större än 
andelen av befolkningen kan ha tre orsaker: större 
andel av befolkningen i förvärvsarbetande åldrar, 
högre förvärvsfrekvens och nettoinpendling. 
Andelen i förvärvsarbetande åldrar samt nettoin
pendling är de två viktigaste orsakerna. 

Av figuren kan även utläsas att den genomsnitt
liga produktiviteten (BRP per sysselsatt) är högre 
i storstadsregionerna än i övriga riket, vilket följer 
av att andelen av BRP är större än andelen av 
sysselsättningen. Storstadsregionernas rumsliga 
skalfördelar är en viktig orsak till detta förhållande.

2.2 ett scenario till år 2030
I en rapport från ITPS3 beskrivs två scenarier, 
ett basscenario och ett alternativscenario för den 
framtida regionala utvecklingen fram till 2030. I 
detta avsnitt refereras till basscenariot som utgår 
från Långtidsutredningen 2008. Där antas bland 
annat en över tiden oförändrad sysselsättnings

grad med avseende på ålder, kön och etnicitet. 
Det totala antalet arbetade timmar styrs därmed 
främst av de relativa befolkningsförändringarna. 
Produktivitetstillväxten inom näringslivet antas 
vara snabb med en genomsnittlig årlig ökning 
med 2,3 procent fram till 2030. Exporten antas 
öka med 4,2 procent per år fram till 2030 beroende 
på att handelshindren antas fortsätta att minska 
och att den tekniska utvecklingen fortgår vilken 
gynnar svensk export. Givet bland annat dessa 
antaganden beräknas BNP öka med 2,3 procent 
per år fram till 2030. 

Givet detta basscenario på nationell nivå görs 
en modellbaserad framskrivning av folkmängden, 
sysselsättningen och produktionen (BNP) på re
gional nivå. Vid denna framskrivning tas hänsyn 
till storstadsregionernas agglomerationsfördelar4. 

I Figur 2 visas den procentuella omfördelningen 
mellan fyra regionfamiljer. Enligt basscenariot 
ökar koncentrationen till storstadsregionerna. 
Storstadsregionernas andel av rikets befolkning 
beräknas öka med fyra procentenheter mellan 
2005 och 2030, andelen av sysselsättningen med 
nästan fem procentenheter och andelen av BRP 
med tre procentenheter. 

I storstadsregionerna beräknas alltså andelen 
av rikets BNP öka långsammare än andelen av 
rikets sysselsättning. I övriga regionfamiljer är 
förhållandet omvänt, att andelen av BNP minskar 
långsammare än andelen av sysselsättningen. Det 
beror på att storstadsregionernas industrisek
tor är relativt liten samtidigt som tjänstesektorn 
är stor och snabbt växande. Tjänstesektorns 

storstadsregionernas roll 

1 FA, förkortning för funktionella arbetsmarknadsregion. Sverige är indelat i 72 FA-regioner.
2 BNP och BRP är mått på produktionens förädlingsvärde.
3 Anderstig, C och Sundberg M, ”Regional utveckling i Sverige – flerregional integration mellan modellerna STRAGO och rAps”.  
ITPS rapport A2009:004. ITPS ersattes 2009 av den nya myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.
4 Ekonomiska fördelar som uppnås genom att produktion och konsumtion koncentreras till stora regioner.
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FIGUR 2 Omfördelning mellan regionfamiljer av befolkning, sysselsättning och 
BRP 2005–2030. Källa: ITPS rapport A2009:004
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FIGUR 1 Storstadsregionernas andel av rikets befolkning 1993 och 2010, sysselsättning 1993 och 
2009, samt BRP 1993 och 2008 
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förädlingsvärde ökar långsammare som en följd 
av en relativt låg produktivitetstillväxt. I övriga 
regionfamiljer har tillverkningsindustrin, med hög 
produktivitets tillväxt, en förhållandevis större roll.

I nästa avsnitt ska drivkrafterna bakom den 
fortsatta koncentrationen till storstadsregionerna 
av rikets befolkning, sysselsättning och produk
tion översiktligt beskrivas.

2.3 drivkrafterna bakom  
storstadsregionernas tillväxt
Rumsliga skalfördelar, eller mera precist agglo
merationsfördelar, har pekats ut som den enskilt 
viktigaste orsaken till att storstadsregionernas 
ekonomier växer snabbare än övriga regioners 
ekonomier. Regionstorlek brukar i modern forsk
ning definieras i termer av marknadspotential. En 
regions marknadspotential kan exempelvis mätas 
med hur många arbetsplatser eller invånare som 
kan nås inom ett restidsavstånd på mellan 45 och 
60 minuter. 

Anledningen till att stora regioner blir mera 
produktiva är att skalfördelarna skapar tre tillväxt
främjande mekanismer: ”Sharing” (lägre styck
kostnader för att utnyttja fasta kostnader för fysiskt 
kapital), ”Matching” (effektivare matchning mellan 
utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden) och 
”Learning” (snabbare spridning av kunskap). 

Sharing innebär att företagsinterna fasta kost
nader kan slås ut på många producerade enheter 
vilket gör att styckkostnaderna i produktionen faller 
med växande marknadspotential. Sharing innebär 
också att företag och personer kan driva speciali
seringen längre i takt med att marknadspotentialen 
ökar. Denna specialisering ökar produktiviteten och 
gör att även företag som inte har stora interna fasta 
kostnader kan se en lönsamhet i att vara lokaliserad 
i en storstadsregion. Regionförstoring innebär att 
de agglomerativa fördelarna stärks.

Sharing mekanismen gör att många företag 
i helt olika branscher ligger sida vid sida i stor
stadsregionerna. Det gör att arbetsmarknaden 

blir diversifierad samtidigt som den är speciali
serad. Detta gör att matchningsprocesserna på 
arbetsmarknaden fungerar effektivare i stora 
regioner än i små. Dels ökar sannolikheten att 
matchningsprocesserna överhuvudtaget äger rum, 
vilket speglas av att arbetskraftsrörligheten mel
lan arbetsgivare är större i storstadsregioner än i 
små regioner. Dels ökar sannolikheten för att de 
matchningsprocesser som äger rum blir effektiva 
(”rätt man på rätt plats”). Sharing och matching
mekanismerna leder till en annan viktig mekan
ism, learning. När företagen byter leverantörer 
och arbetskraften byter jobb så sprids kunskaper 
mellan företag och personer. Detta snabbar på 
kunskapsspridningen och utnyttjandet av ny och 
mera produktiv teknik5.

Samspelet mellan de tre mekanismerna shar
ing, matching och learning är således de drivande 
krafterna bakom att storstadsregionerna kan växa 
så snabbt som de gör och ändå fortsätta att vara 
så produktiva som de är. De tre mekanismerna 
gör företagen mera produktiva vilket gör att de tar 
marknadsandelar. Detta leder i sin tur till att de 
kan efterfråga mera arbetskraft till så pass höga 
löner att arbetskraften tycker att det är värt att 
flytta till storstadsregionerna. När allt fler personer 
flyttar till storstadsregionerna ökar både efterfrå
gan på varor och tjänster och utbudet av arbets
kraft. Av detta följer att investeringar i bostäder, 
service och transportinfrastruktur blir en viktig 
förutsättning för storstadsregionernas tillväxt. 

Storstadsregionernas tillväxt närs också av att 
både konsumtion och produktion i växande grad 
kräver personliga kontakter. Därför är det special
iserad handel, kontaktintensiv service och innova
tiva företag som svarar för den största tillväxten i 
storstadsregionerna. Produktion och konsumtion 
av mera standardiserad karaktär trycks ut till 
mera perifera regioner. Därmed leder tillväxten 
i storstäderna till en ökad funktionell integration 
med övriga regioner.

När de agglomerativa fördelarna förstärks, t ex 

5 Teknik används här i vid mening där även metoder och processer innefattas.
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genom regionförstoring, ökar förutsättningarna 
för att högskolornas verksamhet sätter avtryck i 
regionen genom ett indirekt bidrag till regionens 
BRP. Högskolornas roll i den regionala ekonomin 
kan beskrivas som de tre uppgifterna: utbilda 
studenter, bedriva akademisk forskning och att 
tillföra det omgivande samhället kunskaper. 

Högskolorna påverkar både efterfrågan och 
produktionskapacitet i den regionala ekonomin. 
Efterfrågan påverkas genom inflödet av lärare 
och studenter och deras konsumtion, som bidrar 
till ett mera diversifierat utbud av restauranger, 
fritids och kulturaktiviteter i regionen. Produk
tionskapaciteten och näringslivets struktur kan 
påverkas genom tillgången på högutbildade som 
ger förutsättningar för ett allt mer kunskaps
intensivt näringsliv. 

Men för att denna påverkan på näringslivet 
ska uppstå krävs att en stor andel av studenterna 
blir kvar i regionen efter avslutad utbildning. Små 
regioner med ett näringsliv som inte efterfrågar 
arbetskraft med akademisk högskoleutbildning i 
någon större omfattning har svårigheter att behålla 
tillräckligt många studenter för att denna påverkan 
ska uppstå. Stora och kunskapsintensiva regioner 
drar till sig studenter från mindre regioner. 

Den betydelse högskoleregionernas storlek har i 
detta avseende kan illustreras av skillnaden i andel 
högutbildade av regionens dag och nattbefolkning. 
Vi avgränsar här den förvärvsarbetande dagbe
folkningen till näringslivets tjänstesektorer. I de 
tre storstadsregionerna är andelen högutbildade 
av dagbefolkningen omkring 21 till 26 procent 
och andelen är ungefär densamma som andelen 
högutbildade av storstadsregionernas befolkning.  
För övriga 20 högskoleregioner är andelen hög
utbildade av befolkningen i medeltal 16 procent, 
medan andelen högutbildade av dagbefolkningen i 
medeltal är 13 procent, dvs. klart lägre6. 

2.4 slUtsatser
Nya krav kommer att ställas på kompetensförsörj
ningen när tjänstesektorn i storstadsregionerna 
växer allt mer. Storstadsregionerna har en speciell 
roll genom möjligheter till agglomerativa fördelar 
som förstärks när de växer snabbare och efterfrågar 
allt mer utbildad arbetskraft. De tillväxtbefräm
jande mekanismerna ”sharing”, ”matching” och 
”learning” gör att både behovet och möjligheten 
för mer specialiserad arbetskraft ökar.

6 Källa SCB, rAps RIS. Uppgifterna avser år 2009, befolkning 16–64 år och förvärvsar-betande dagbefolkning 16–64 år, där  
privata tjänstesektorer definieras av SNI2007 kod 23–44, 50, 51. Högutbildade definieras som minst 3 års eftergymnasial utbildning.
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I detta kapitel beskrivs och analyseras struk
turomvandlingen mellan åren 2000 och 2008, där 
de tre storstadsregionerna jämförs med varandra 
och med övriga riket7. 

Inledningsvis några korta ord om strukturom
vandlingens drivkrafter. Dessa kan sägas vara i 
huvudsak tre: 1) Asymmetriska förändringar av 
produktionsteknologin som ger olika tillväxttakt 
för arbetsproduktiviteten i olika branscher,  
2) Föränd ringar i konsumenternas efterfråge
mönster, samt 3) Förändringar i utrikeshandeln. 
Varuproduktionen har historiskt haft en snabbare 
tillväxttakt i arbetsproduktiviteten än tjänste
produktionen. Detta har inneburit en successiv 
förskjutning av sysselsättningen från varu
produktion till tjänsteproduktion. I takt med att 
hushållens realinkomster höjs ökar efterfrågan 
på tjänster vilket skyndar på överflyttningen av 
arbetskraft till tjänstesektorn. Vidare sker en över
flyttning av tjänster från industri till tjänstesek
torer genom outsourcing av icke kärnverksam
heter. Slutligen, den ökade internationella handeln 
innebär en global omstrukturering av främst 
standardiserad varuproduktion, vilket medför 
utflyttning av tillverkning till låglöneländer. 

Strukturomvandlingen 2000–2008 beskrivs 
och analyseras med avseende på sysselsättningens 
fördelning i tre dimensioner: bransch, utbildnings
nivå och yrke. Sysselsättning definieras som 
förvärvsarbetande dagbefolkning och beskriv
ningen avser branscher enligt SCB:s indelning 
i rApsRIS databasen (enligt SNI2002). Dessa 

branscher har grupperats efter kunskapsintensitet 
och typ av produktion (areella näringar, industri 
och tjänster) i följande aggregat, eller sektorer8:

I kapitlets första avsnitt ingår ”kunskapsdimen
sionen” såtillvida att branscher är klassificerade 
efter kunskapsintensitet, och på nationell nivå har 
de sysselsatta i kunskapsintensiva branscher i regel 

strUktUromvandlingen 2000–2008

7 Här har även Kungsbacka kommun förts till Västra Götalands län. Beskrivningen och analysen har 2008 som slutår, vilket beror på att 
data med sysselsatta fördelade på bransch och utbildning inte finns redovisad för senare år.
8 På denna relativt grova SNI-nivå, i huvudsak 2 siffernivå, går det inte att entydigt dra gränserna mellan KIBS, KIS, och Övriga tjänster. 
Exempelvis ingår i Andra företags-tjänster (74) även ej kunskapsintensiva verksamheter, t ex Lokalvård

• Kunskapsintensiv industri: Kemisk industri, 
maskinindustri, industri för kontorsmaskiner och 
datorer, annan elektro- och teleproduktindustri, 
industri för precisionsinstrument och transportme-
delsindustri [SNI2002: 24, 29, 30-35]

• KIBS- Kunskapsintensiva tjänsteföretag,: Banker 
och andra kreditinstitut inkl. stödtjänster, data-
konsulter o dataservice, Fou-institutioner, andra 
företagstjänster, [SNI2002: 65, 67.1, 72, 73, 74]

• KIS, Övriga kunskapsintensiva tjänster: Flyg-
bolag, telekommunikationer, Försäkringsbolag 
inkl. stödtjänster, offentlig förvaltning, utbildning, 
hälso- och sjukvård, sociala tjänster; Veterinär-
verksamhet, intresseorganisationer; religiös 
verksamhet, rekreations-, kultur och sportverk-
samhet, internationella organisationer, utländska 
ambassader o.d.  
[SNI2002: 62, 64.2, 66+ 67.2, 75–85, 91, 92, 99] 

• Övrig industri (inkl. Byggindustri)

• Övriga tjänster (bl. a Hushållstjänster, Handel 
och transporter exkl. Flygbolag)  

• Areella näringar
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FIGUR 3 Sysselsättningens fördelning på branschaggregat år 2000 i 
storstadsregionerna och övriga riket, procent.
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FIGUR 4 Sysselsättningens fördelning på branschaggregat i storstadsregionerna 
och övriga riket, förändring mellan år 2000 och år 2008, procentenheter.  
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en högre utbildningsnivå än i övriga branscher. 
I de följande avsnitten, som analyserar 

syssel sättningens fördelning på utbildningsnivå 
och yrken, belyses bland annat hur utbildnings
nivån inom kunskapsintensiva branscher varierar 
mellan regioner.         

3.1 branschgrUPPer

storstadsregionerna och övriga riket
Av Figur 3 framgår att KIS, övriga kunskapsin
tensiva tjänster, var den största sektorn i övriga 
riket år 2000, och att Övriga tjänster den näst 
största. En jämförelse mellan de tre storstads
regionernas avvikelse mot övriga riket visar att 
Stockholms län kommit längst i omvandlingen 
från varu till tjänsteproduktion. 

År 2000 var tjänstebranschernas andel av 
sysselsättningen 15 procentenheter högre i 
Stockholms län än i övriga riket, och KIBS, 
kunskapsintensiva tjänsteföretag (knowledge in-
tensive business services), svarar för huvuddelen, 13 
procentenheter av denna avvikelse. En jämförelse 
längs ”kunskapsdimensionen”, dvs. summa sys
selsatta i de tre sektorer som klassificerats som 
kunskapsintensiva, visar att Stockholms läns andel 
var drygt 6 procentenheter högre än i övriga riket. 
Andelen sysselsatta i kunskapsintensiv industri 
var 3 procentenheter lägre i Stockholms län än i 
övriga riket, och andelen sysselsatta i Övrig indus
tri 9 procentenheter lägre. 

Strukturomvandlingen 2000–2008 illustreras 
i Figur 4. I övriga riket (förutom storstadsregion
erna) fortsatte omvandlingen mot en större andel 
sysselsatta i tjänstebranscher; andelen sysselsatta i 
KIBS ökade med 1,5 procentenheter och ande
len sysselsatta i Övriga tjänster ökade med en 
procentenhet. Andelen sysselsatta i KIS, övriga 
kunskapsintensiva tjänster, förändrades inte under 
perioden. I ”kunskapsdimensionen” blev nettto
förändringen mellan kunskapsintensiva och icke 
kunskapsintensiva sektorer noll, eftersom andelen 
för den kunskapsintensiva industrin minskade 
med två procentenheter.  

Omvandlingen 2000–2008 har inneburit att 
skillnaderna i näringslivets struktur har minskat, 
åtminstone i termer av de grova branschaggregat 
som används här. I Stockholms län ökade andelen 
för tjänstebranscherna totalt med 1 procenten
het, jämfört med 3 procentenheter i övriga riket, 
4 procentenheter i Skåne och 3 procentenheter i 
Västra Götaland. 

Men, en analys av strukturomvandlingen en
bart i termer av verksamheters branschtillhörighet 
är av flera skäl otillräcklig. Ett viktigt skäl är att 
en allt större del av de verksamheter som bedrivs 
inom industriföretagen är tjänsterelaterade medan 
andelen varuhanterande verksamheter minskar. 

3.2 Utbildningsnivå
I det föregående avsnittet användes en grupper
ing av branscher efter deras kunskapsintensitet.  
Denna klassning baseras på Eurostats definition 
som använder arbetskraftens genomsnittliga 
kunskapsintensitet på nationell nivå i ett stort an
tal europeiska regioner. Det finns dock regionala 
skillnader inom varje bransch i arbetskraftens 
kunskapsintensitet som uppkommer då företag 
lokaliserar olika delar av produktionskedjan i olika 
regioner. Att en bransch på europeisk eller na
tionell nivå klassas som kunskapsintensiv behöver 
därför inte betyda att branschens verksamhet i 
alla regioner är kunskapsintensiv. Detta är ett 
skäl att komplettera analysen med uppgifter om 
utbildnings strukturen. 

Sysselsättningen har delats in i fyra utbildnings
nivåer: Förgymnasialt utbildade (inklusive äldre 
tvååriga gymnasieutbildningar), gymnasialt 
utbildade (tre eller fyra år), kort eftergymnasial 
utbildning (kortare än tre år) och lång eftergym
nasial utbildning (tre år eller längre). 

storstadsregionerna och övriga riket
Stockholms län har den största andelen sysselsatta 
med lång högskoleutbildning, 23 procent av den 
totala sysselsättningen år 2000. Motsvarande an
delar i Skåne och Västra Götaland var 17 procent 
respektive 16 procent. I övriga riket var andelen 
14 procent år 2000.
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FIGUR 5 Sysselsättningen totalt fördelad på utbildningsgrupper i storstadsregionerna 
och övriga riket 2000-–2008
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FIGUR 6 Sysselsättningen i KIBS fördelad på utbildningsgrupper i storstadsregionerna 
och övriga riket 2000–2008
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Mellan 2000 och 2008 ökade andelen med lång 
högskoleutbildning i övriga riket med 5 procent
enheter till 19 procent. I alla storstadsregioner 
ökade andelen med 6 procentenheter. 

Andelen sysselsatta med kort högskoleutbild
ning har legat konstant mellan 2000 och 2008. 
Andelen med gymnasieutbildning har ökat med 
6 procentenheter i Övriga riket och 5 procenten
heter i Skåne och Västra Götaland. Ökningen har 
varit mindre i Stockholms län (2 procentenheter). 
Andelen sysselsatta med förgymnasial utbildning 
har minskat med 11 procentenheter i övriga riket, 
Skåne och Västra Götaland och 8 procentenheter 
i Stockholms län. 

Vid en indelning i två kategorier, sysselsatta 
med respektive utan eftergymnasial utbildning, 
blir det tydligt att i båda grupperna ökar andelarna 
med den längsta utbildningen mer än grupperna 
med kort utbildning. Strukturomvandlingen inne
bär att utbildningslängden successivt ökar.

KIBSbranscherna har genomgående en större 
andel sysselsatta med lång högskoleutbildning 
och en mindre andel sysselsatta med förgymnasial 
utbildning än genomsnittet för alla branscher. 
Tydligast är denna struktur i Stockholms län 
(Figur 6). Skåne har år 2008 en något högre 
andel sysselsatta med lång högskoleutbildning 
än Västra Götaland och var och en av de tre 
storstads regionerna har en högre andel sysselsatta 
med lång högskoleutbildning än övriga riket.  

Av föregående avsnitt framgick att skillnad
erna i branschstruktur mellan de tre storstads
regionerna tenderar att ha utjämnats något under 
perioden 2000–2008. Även med avseende på 
andelen med lång högskoleutbildning i bransch
aggregatet KIBS tyder resultaten på att skillnaden 
mellan Stockholms län och de övriga storstadsre
gionerna har minskat något under perioden även 
om skillnaden fortfarande är förhållandevis stor.  

Det i antal sysselsatta räknat största bransch
aggregatet övrig kunskapsintensiv tjänste sektor 
(KIS) har den största andelen sysselsatta med 
lång högskoleutbildning, Figur 7. Skåne hade år 
2000 en högre andel sysselsatta med lång hög

skoleutbildning än Västra Götaland (29 procent 
jämfört med 27 procent) och var och en av 
storstadsregionerna hade en högre andel än övriga 
riket. Skåne och Västra Götaland har haft en 
något snabbare ökning av andelen sysselsatta med 
lång högskoleutbildning. I Skåne var ökningen 
9 procentenheter, i Västra Götaland 8 procent
enheter och i Stockholms län 6 procentenheter.

 Bland de kunskapsintensiva branschaggre
gaten har den kunskapsintensiva industrin, Figur 8, 
den lägsta andelen sysselsatta med lång högskole
utbildning. I Stockholms län var andelen sysselsatta 
med lång högskoleutbildning 26 procent år 2000, 
marginellt lägre än andelen i KIBS. Skåne och 
Västra Götaland hade år 2000 en betydligt lägre 
andel sysselsatta med lång högskoleutbildning än 
Stockholms län, Skåne med en något högre andel 
än Västra Götaland. Andelen i samtliga storstads
regioner var större än i övriga riket. Under peri
oden 2000–2008 ökade andelen i Stockholms län 
med 10 procentenheter, i Västra Götaland med 8 
procent enheter och i Skåne med 3 procentenheter. 
I övriga riket ökade andelen med 6 procentenheter.

3.3 Yrken
Den tredje dimension som ska tillföras analysen 
av strukturomvandlingen handlar om sysselsätt
ningens fördelning på yrken. Denna statistik 
från SCB redovisas enligt Standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK) och ger uppgifter om 
typ av arbete och de kvalifikationskrav som ställs 
på den person som ska utföra arbetet.  I detta 
sammanhang görs en begränsning till de yrken 
som kräver teoretisk specialistkompetens.

Publicerade yrkesdata finns inte fördelade på 
samma detaljerade branschnivå som statistiken 
för de sysselsattas utbildningsnivå. Därför har 
två stora branschaggregat definierats. Det ena är 
kunskapsintensiva tjänstebranscher, som består av 
aggregaten KIBS och KIS. Det andra aggregatet 
innehåller alla övriga branscher. I Figur 9 anges 
andelen av sysselsättningen i yrken som kräver 
teoretisk specialistkompetens.  
Mönstret är tydligt. De snabbt växande kunskaps
intensiva tjänstebranscherna har en betydligt 
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FIGUR 7 Sysselsättningen i KIS fördelad på utbildningsgrupper i storstadsregionerna 
och övriga riket 2000–2008
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FIGUR 8 Sysselsättningen i Kunskapsintensiv industri fördelad på utbildningsgrupper 
i storstadsregionerna och övriga riket 2000–2008
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FIGUR 10 Prognos över branschstrukturens förändring i storstadsregionerna. 
Skillnad i procentenheter mellan 2008 och 2020.
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högre andel sysselsatta i yrken som kräver teor
etisk specialistkompetens än övriga branscher. 
Högst andel har Stockholms län följt av Skåne och 
Västra Götaland. Stockholms län har generellt en 
högre andel sysselsatta i yrken som kräver teor
etisk specialistkompetens. Det har att göra med 
Stockholmsregionens funktion. I allmänhet gäller 
för samtliga branscher att de mest kvalificerade 
funktionerna finns i Stockholmsregionen. 

3.4 Prognostiserad  
strUktUromvandling 2008–2020
Den sysselsättningsprognos som ligger till grund 
för beräkningarna av den framtida efterfrågan på 
olika utbildningsgrupper innebär också en prognos 
över strukturomvandlingen de kommande tio åren9. 

Enligt denna prognos sker en fortsatt kon
centration av sysselsättningen till Stockholms 
län fram till år 2020. Den genomsnittliga årliga 
tillväxten i Stockholms län beräknas bli 1,2 pro
cent per år. I Västra Götalands län och i Skåne 
län bedöms tillväxttakten bli omkring 0,5 procent 
årligen. Figur 10 visar hur branschgruppernas 
andelar av total sysselsättning i storstadsregioner
na kommer att förändras mellan 2008 och 2020, 
enligt prognosen. 

Andelarna beräknas öka för branschgrup
perna Övriga tjänster och Kunskapsintensiva 
företagstjänster (KIBS), och minska för både 
kunskapsintensiv industri och övrig industri, 

liksom för Areella näringar. I sysselsättningster
mer väntas därmed omvandlingen från varu till 
tjänsteproducerande sektorer fortsätta. Andelen 
sysselsatta i Övriga tjänster ökar betydligt mer än 
andelen i KIBS. Det beräknas bl.a. vara följden 
av att produktivitetstillväxten antas vara snabbare 
i KIBS än i Övriga tjänster. Omfördelningen av 
sysselsatta från industrisektorer till tjänstesektorer 
beräknas bli större i Västra Götaland än i Stock
holms län och Skåne, om än från lägre nivå. 

slUtsatser
Strukturomvandlingen från varu till tjänstepro
ducerande branscher innebär att skillnaderna i 
sysselsättningens näringslivsstruktur minskar 
något mellan storstadsregionerna. Näringslivs
strukturen i Stockholms län skiljer sig dock 
fortfarande väsentligt åt från de övriga storstads
regionerna. Strukturomvandlingen innebär även 
att utbildningslängden hos de förvärvsarbetande 
successivt ökar. Allra längst i detta avseende har 
Stockholmsregionen kommit. Tydligast sker om
vandlingen i de kunskapsintensiva branscherna. 
Dessa snabbt växande branscher har dessutom 
en högre andel sysselsatta inom yrken som kräver 
teoretisk specialistkompetens. Enligt prognosen 
väntas utvecklingen med omvandling från varu 
till tjänsteproduktion fortsätta, vilket ställer 
tydliga krav på kompetensförsörjningen. 

9 Beskrivningar av metod och förutsättningar för sysselsättningsprognosen redovisas i Bilaga 1 och 2.
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Detta kapitel behandlar arbetsmarknadens ut
veckling i storstadsregionerna och har fokus på 
Stockholms län. Kapitlet inleds med en beskriv
ning av den övergripande utvecklingen historiskt 
och redovisar prognosen för total sysselsättning, 
sysselsättningsgrad, arbetslöshet och pendling 
till 2020. Därefter följer ett avsnitt om de de
mografiska förutsättning arna för prognosen 
– arbets kraftsutbudet efter ålder och etnisk 
bakgrund (och förutsättningarna för ett ökat 
arbetskraftsdeltagande bland äldre och utrikes  
födda) samt inflyttningens betydelse. I det tredje 
avsnittet behandlas arbetsmarknadens utveckling 
med avseende på arbetskraftens utbildningsbak
grund och förutsättningarna för en balanserad 
utveckling givet storstadsregionernas specifika 
krav på kompetensförsörjning.  

4.1 översikt av storstadsregionernas  
arbetsmarknad 
Sysselsättningen var cirka 4,3 miljoner i Sverige 
under 2009. Tillsammans utgör de tre storstads
regionernas samlade arbetsmarknad ungefär hälften 
av rikets, vilket betyder att storstadsregionerna 
svarar för drygt 2 miljoner arbetstillfällen. Den 
förvärvsarbetande nattbefolkningen är idag cirka  
1 miljon i Stockholms län, 760 000 i Västra Göta
land* (Västra Götalands län inklusive Kungsbacka 
kommun) och 530 000 personer i Skåne län. 
Inkluderas även Öresundspendlarna tillkommer 
för Skånes del ytterligare 20 000 personer. 

Ser man tillbaka på den historiska utvecklingen 
framkommer att storstadsregionernas arbets

marknader varit mer dynamiska än rikets som 
helhet. Även under perioder då sysselsättningen 
minskat, har storstadsregionernas utveckling varit 
bättre än i övriga riket. Under 1990talskrisen 
tappade både storstadsregionerna och övriga riket 
i sysselsättning. Återhämtningen var emellertid 
betydligt snabbare i storstadsregionerna.

Den årliga tillväxttakten sedan 1993 som var 
lågkonjunkturens bottenår har i genomsnitt varit 
1,2 procent i storstadsregionerna10 och 0,5 pro
cent i övriga riket exklusive. Eftersom storstads
regionernas sysselsättning växt snabbare har 
betydelsen av deras arbetsmarknad ökat, från att 
den i mitten 1980talet svarade för 50 procent av 
rikets till att 2009 svara för 53 procent av den 
förvärvsarbetande nattbefolkningen. Betydelsen 
av Stockholms regionens arbetsmarknad är emeller
tid dominerande. Under den aktuella perioden har 
länets andel av rikets totala förvärvsarbetande natt
befolkning ökat från drygt 20 till knappt 23 procent.  

Den snabbare tillväxten som storstadsre
gionerna uppvisar gäller i synnerhet Stockholms 
län som efter 1990talskrisen växt snabbare än 
både övriga storstadsregioner och riket i helhet. 
Tillväxten i Stockholms län har sedan 1993 varit 
i genomsnitt 1,5 procent per år, medan den legat 
på cirka 1 procent i Skåne11 respektive Västra 
Götaland. Storstadsregionernas starkare utveck
ling innebär också en högre sysselsättningsgrad 
än i övriga riket12.  Uppdelning på kön visar att 
Stockholms län historiskt sett haft en betydligt 
högre sysselsättningsgrad för kvinnor än övriga 
storstads regioner. Under andra halvan av förra 

arbetsmarknadens Utveckling

10 I underlaget ingår inte Öresundspendlingen. * markerar att Kungsbacka kommun ingår i Västra Götalandsregionen. 
11 Exklusive Öresundspendlare.
12 Sysselsättningsgraden får man fram genom att dividera antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen med total befolkning i arbetsför ålder.
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FIGUR 11 Förvärvsarbetande nattbefolkning (16+) i storstadsregionerna och i övriga riket, 1985–2009 Källa: 
rAps-RIS Not: asterisk* markerar att Kungsbacka kommun ingår. Not: Öresundspendlarna ingår inte.
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årtiondet började dock skillnaden att utjämnas. 
En förklaring verkar vara en sjunkande syssel
sättningsgrad bland kvinnor med låg utbildnings
nivå. I Stockholms län har sysselsättningsgraden 
för lågutbildade kvinnor gått ner från en nivå 
på 68–70 procent under 1990talet till cirka 65 
procent i slutet av 2000talet. Sjunkande syssel
sättningsgrad bland kvinnor gäller även i Skåne, 
men inte Västra Götaland. År 2000 var syssel
sättningsgraden för båda könen 20–64 år 77 
procent i Stockholms län, 75 procent i Västra 
Götaland, 71 procent i Skåne (exklusive Öresunds
pendlingen) och 75 procent i riket som helhet. 
Om pendlingen över Öresund inkluderas ökar 
Skånes syssel sättningsgrad. År 2000 då Öresunds
förbindelsen öppnades var Skånes sysselsättnings
grad 72 procent om hänsyn även tas till pendlarna. 
Fram till år 2007 har Skånes sysselsättningsgrad 
ökat och närmat sig övriga storstadsregioner. De 
senaste åren har sysselsättningsgraden sjunkit, 
liksom i övriga regioner. Under prognosperioden 
väntas sysselsättningsgraden i Stockholms län och 
Västra Götaland* öka från ca 76 procent år 2009 
till drygt 78 procent år 2020. För Skåne väntas en 
måttligare ökning, från ca 72 procent till omkring 
73 procent år 2020. I denna prognos tas hänsyn till 
Öresundspendlingen, som enligt prognosen ökar 
med ca 8 000 personer under prognosperioden. 

Den sysselsatta nattbefolkningen (2064 år) i 
storstadsregionerna väntas fortsätta att öka med 
i genomsnitt 0,9 procent per år under perioden 
2009–2020, totalt för alla storstadsregionerna. 
Enligt prognosen ökar Stockholms län med i 
genomsnitt 1,3 procent, Västra Götaland* med 
0,7 och Skåne län, inklusive Öresundspendlarna 
med 0,7 procent per år, och 0,6 procent per år 
exklusive Öresundspendlarna. 

En förklaring till att sysselsättningen i stor
stadsregionerna ökar är att folk flyttar dit där det 
finns gott om arbetstillfällen. I Stockholms län 
väntas sysselsättningen öka på grund av inflytt
ning, men även pendlingen spelar en stor roll för 
kompetensförsörjningen. Historiskt sett har in
pendlingen i förhållande till dagbefolkningen ökat 

från knappt 7 procent 1994 till nära 9 procent 
2007. Även om utpendlingen av stockholmare 
ökar, så fortsätter nettopendlingen att stiga.

Genom storstadsregionernas relativt sett 
starka utveckling av arbetsmarknaden är det lät
tare för arbetslösa att hitta ett arbete. Arbetsför
medlingens statistik visar att arbetslösheten min
skade fram till 2001 och låg på en relativt låg nivå 
fram till finanskrisen 2008 då den började stiga. 
Stockholms län har under perioden 1996–2010 
haft en lägre arbetslöshet än övriga storstadsregioner 
och fram till 2008 minskade skillnaden mellan 
Stockholms län och övriga storstadsregioner. 

Västra Götaland ligger ungefär på riksgenom
snittet och Skåne har legat något högre, men 
under 2000talet har Skåne kommit ikapp Västra 
Götaland och riket. Av storstadsregionerna är det 
bara Stockholms län som under hela tidsperioden 
haft en lägre arbetslöshet än riket som helhet.

4.2 de demografiska  
förUtsättningarna
Under prognosperioden väntas stora pensions
avgångar. De som går i pension, i synnerhet fram 
till 2015 då 40talisterna förmodas lämna arbets
marknaden, kommer att behöva ersättas av fler än 
vad som motsvaras av de unga som kommer upp 
i den ålder när de vanligtvis träder in på arbets
marknaden. Att långsiktigt öka arbetskraftsutbudet 
är en av rikets och Stockholms läns största utman
ingar. I de befolkningsframskrivningarna som 
finns tillgängliga kommer länet generellt att ha en 
fortsatt mer gynnsam åldersprofil än övriga riket

Trots att åldersprofilen i Stockholms län är 
gynnsammare än i övriga riket väntas gapet mel
lan efterfrågan på arbetskraft och arbetskraftsut
budet i regionen att öka. Mellan 2010 och 2020 
ökar gapet enligt prognosen från nära 35 000 till 
cirka 65 000 personer. På grund av näringslivets 
krav på kompetens är det knappast troligt att ung
domarnas arbetskraftsdeltagande kan öka mer än i 
den utsträckning det är möjligt att stimulera direkt
övergångar från gymnasiet till högskolan eller att 
underlätta övergången från utbildning till arbete. 
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FIGUR 13 Sysselsättningsgrad (20–64 år) Stockholms län, Västra Götalands län* och Skåne med och 
utan Öresundspendling, 2000–2020
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FIGUR 14 Utveckling av förvärvsarbetande nattbefolkning (20–64 år) i storstads-regionerna 2000–2009 
och prognos 2010–2020 
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FIGUR 16 Arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (16–64 år) som andel av befolkningen 
i procent, Storstadsregionerna och riket 1996–2010, Källa: Arbetsförmedlingen och SCB
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FIGUR 15  Utveckling av förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning, in- och ut-pendling (16-w år), 
Stockholms län 2000–2009, prognos 2010–2020
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FIGUR 18 Stockholms läns inrikes nettoflytt efter ålder, 1997–2009 
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Statistiska centralbyrån konstaterar i en under
sökning om ungdomars ekonomiska välfärd13 att 
etableringsåldern på arbetsmarknaden steg från 
23 till 29 år för kvinnor och från 22 till 27 år för 
män mellan 1990 och 200014. Denna förskjut ning 
mot senare etableringsålder kommer att kvarstå. 
Gymnasiereformen i mitten av 1990talet och 
högre kompetenskrav gör att nästan alla ung
domar sedan mitten av 1990talet går vidare till 
treåriga gymnasielinjer. Dessutom ökar andelen 
ungdomar som går vidare till högskola.

För Stockholms läns del är inflyttningen av 
personer i arbetsför ålder en viktig källa för kom
petensförsörjning. De flesta som flyttar till länet 
är mellan 20 och 35 år. Inflyttarna i åldersgrup
pen 25–34 år är särskilt viktig för kompetensför
sörjningen i Stockholms län eftersom det bland 
dem finns en betydande andel som efter examen 
flyttar från andra högskoleorter till Stockholms 
län där de fått jobb.

Inflyttningen till länet sker både från riket i 
övrigt och från utlandet. Historiskt sett har den 
inrikes inflyttningen av personer 16 år eller äldre 
varit större än inflyttningen från utlandet. I mit
ten av 00talet var antalet inrikes inflyttare cirka 
4 000 medan de som flyttade från utlandet var 
cirka 2 000. Bland inflyttarna finns många utrikes 
födda. Detta gäller även inrikes inflytt ningar. 
Under prognosperioden väntas befolkningen som 
är född antingen i Sverige eller utanför Norden 
att öka, medan personer födda i övriga nordiska 
länder minskar.

Andelen sysselsatta i befolkningen 20–64 år 
har under 2000talet i genomsnitt legat på 77 
procent i Stockholms län. Skillnaden mellan kvin
nor och män är mindre än två procentenheter. 
För utrikes födda och unga är andelen klart lägre 
än i befolkningen som helhet. Fördelat efter ålder 
framkommer att sysselsättningen år 2009 bland 
utrikes födda ligger högst i gruppen 40–44 år (68 
procent), men inte ens denna grupp kommer upp 

till genomsnittet för hela befolkningen 20–64 år 
(76 procent). Utrymmet att öka andelen sysselsatta 
personer i gruppen inrikes födda i ålderskategorin 
35–44 år (91 procent, 2009) är begränsat eftersom 
andelen redan ligger på en relativt hög nivå. För att 
höja den sammanlagda sysselsättningen och mildra 
effekterna av en åldrande befolkning bör insatserna 
därför vara riktade mot grupper med en låg syssel
sättningsnivå och hög förbättringspotential. 

Det finns ett starkt samband mellan syssel
sättning och utbildningsnivå. Bland de utrikes 
födda är andelen lågutbildade cirka 46 procent 
medan den är cirka 35 procent i befolkningen 
25–64 år i Stockholms län. Skillnad i andelen 
med minst treårig högskoleutbildning är inte 
lika stor: 26 procent bland utrikes födda och 31 
procent totalt. Av storstadsregionerna har Stock
holms län en högre genomsnittlig utbildningsnivå. 
I samtliga storstadsregioner finns en liknande 
skillnad mellan utrikes födda och hela befolkningen 
när det gäller den lägsta utbildningsnivån och 
minst 3årig högskoleutbildning. En orsak till att 
arbetskraftsdeltagandet är lägre hos utrikes födda 
kan således bero på att lågutbildade inte deltar på 
arbetsmarknaden i lika stor utsträckning. Detta 
verkar i synnerhet gälla lågutbildade kvinnor. 
Utbildning är en viktig del, men det kan även 
behövas andra åtgärder. Sammantaget utgör till
varatagandet av de utrikes föddas kompetenser en 
stor förbättringspotential som kan stärka kompe
tensförsörjningen i såväl Stockholmsregionen som 
i övriga riket. 

4.3 arbetskraftens  
UtbildningsbakgrUnd
På Stockholms läns arbetsmarknad hade år 2007 
de lågutbildade (kortare utbildning än 3årigt 
gymnasium) en betydligt lägre sysselsättnings
grad än personer med längre utbildning. Kvinnor
nas sysselsättningsgrad i den lägsta utbildnings
gruppen var lägre än männens, men, skillnaden 

13 Statistiska centralbyrån (2005) Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster sysselsättning och förmögenhet, Örebro.
14 Etableringsålder definieras som den ålder då åtminstone 75 procent av åldersgruppen är sysselsatt, enligt  
arbetskraftsundersökningens definition
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FIGUR 19 Befolkningen (16 år < ) i Stockholms län efter födelseland, 1994–2009 och prognos 2010–2020 
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FIGUR 20 Sysselsättning bland personer födda i Sverige, Europa och övriga världen per ålderskategori, 2009
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FIGUR 21 Sysselsättningsgrad i Stockholms län för män och kvinnor (20-64 år) efter utbildningsnivå och inriktning, 2007
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mellan könen minskar med utbildningsnivån, se 
Figur 21. Under 2000talet har kvinnornas sys
selsättningsgrad i den lägsta utbildningsgruppen 
minskat från 69 till 66 procent mellan 2000 och 
2007. Samtidigt har sysselsättningsgraden stigit 
något för kvinnor med minst treårig högskole
utbildning.

Mönstret som framträder i Stockholms län när 
det gäller kvinnors och mäns sysselsättningsgrad i 
den lägsta utbildningsnivån liknar den för övriga 
storstadsregioner. 

Under prognosperioden (20092020) kom
mer det att ske förändringar av kompetensbehovet 
i Stockholms län. Samtidigt som efterfrågan på 
lågutbildad arbetskraft (personer som saknar 
gymnasieutbildning) minskar med cirka 12 000, 
väntas efterfrågan på högutbildad arbetskraft öka 
med cirka 147 000 arbetstillfällen. Efterfrågan på 
arbetskraft med gymnasial utbildning ökar med 
nära 64 000 personer under samma period. (se 

resultat i huvudkapitel 6).
En viktig förutsättning för en balanserad utveck

ling är att kompetensnivån stiger. I detta samman
hang utgör de betydande matchningsproblemen 
en särskild utmaning. Även om Stockholms län 
i jämförelse med övriga storstadsregioner har en 
lägre arbetslöshet är matchningsproblemen för 
dem utan gymnasiekompetens större. Arbets
lösheten för ungdomar med gymnasiekompetens 
tenderar att vara mer än 35 procent lägre än för 
ungdomar som saknar gymnasiekompetens. I 
storstadsregionerna är skillnaden 50 procent. 
Både Skåne och Stockholms län ligger över 
genomsnittet. I Stockholms län är skillnaden  
60 procent, se Figur 22.

I både Stockholms län och Skåne län var 
cirka 1 500 ungdomar utan gymnasiekompetens 
arbetslösa år 2008. Motsvarande siffra i Västra 
Götaland var cirka 2 200.

FIGUR 21 Sysselsättningsgrad i Stockholms län för män och kvinnor (20-64 år) efter utbildningsnivå och inriktning, 2007
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FIGUR 22 Relativ arbetslöshet för ungdomar (<25 år) med grundskola respektive gymnasium 
som högsta utbildning, genomsnitt 1996–2008, kommuner i de tre storstadsregionerna* 
(nederst) i Stockholms län (överst). Källa: SCB/RAMS
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4.4 slUtsatser
De demografiska förutsättningarna är avgörande 
för den framtida kompetensförsörjningen. Pensions
avgångarna kommer inte fullt ut kunna matchas av 
nyinträdda på arbetsmarknaden. Samtidigt stiger 
etableringsåldern för unga på arbetsmarknaden, 
främst på grund av längre utbildningstid och 

gymnasiekompetens blir allt viktigare inträdet på 
arbetsmarknaden. Även inflytt ningen – i synnerhet 
bland åldrarna 2534 år – är en viktig förutsättning 
för en bred demografisk bas för kompetensförsör
jning i Stockholmsregionen. Slutligen behöver 
utrikes föddas kompetenser bättre tillvaratas på 
arbetsmarknaden.
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Kapitlet syftar till att ge en överblick av storstads
regionernas produktion av olika utbildningskategorier 
med avseende på studieresultat, studiedeltagande, 
genomströmning och utbildningsnivå. Översikten 
baseras på statistik från Skolverket som beskriver 
utbildningsproduktionen i grundskolan och 
gymnasieskolan, den regionala statistiken från 
Skolverket anges främst i andelar. Statistik från 
SCB beskriver studiedeltagandet för individer i 
åldern 20–24 år och befolkningens utbildnings
nivå. Kapitlet ämnar ge en bakgrund till tidigare 
nämnda balans och matchningsproblem som 
finns i storstadsregionerna. Exempelvis är arbets
lösheten för ungdomar utan gymnasiekompetens 
i förhållande till ungdomar med gymnasiekom
petens betydligt högre i storstadsregionerna i 
allmänhet och i Stockholms län i synnerhet.          

5.1 grUnd- och gYmnasieskola
Andelen elever som avslutar grundskolan med be
hörighet till gymnasieskolan har sjunkit i storstads
regionerna och i riket mellan 2004 och 2010. För 
att vara behörig till gymnasieskolan måste eleven 
ha godkända betyg i ämnena svenska eller svenska 
som andraspråk samt engelska och matematik15.   
2010 hade drygt 88 procent av de elever som 
avslutat grundskolan behörighet till gymnasiestu
dier i Stockholms län och i Västra Götaland vilket 
var något över riksgenomsnittet. I Skåne län hade 
drygt 86 procent gymnasiebehörighet när de 
avslutat grundskolan. Det sammanlagda antalet 
elever i riket som avslutade grundskolan utan 

gymnasiebehörighet 2010 var cirka 13 500 vilket 
motsvarar 11,8 procent. 45 procent av eleverna 
som avslutat grundskolan utan gymnasiebe
hörighet var flickor och 55 procent var pojkar. Av 
eleverna med utländsk bakgrund som avslutade 
grundskolan 2010 saknade cirka 4 700 elever 
gymnasiebehörighet vilket motsvarar 25 procent. 

Elever som avslutat grundskolan utan gym
nasiebehörighet kan studera på ett individuellt 
gymnasieprogram. De höga övergångsfrekvenser
na från grundskolan till gymnasieskolan inklusive 
de individuella programmen indikerar att de 
flesta elever utan behörighet till gymnasieskolan 
börjar studera på ett individuellt program. 2010 
var övergångsfrekvensen 99 procent för Skåne 
län och Västra Götaland och 98 procent för 
Stockholms län. Det finns inga större skillnader 
mellan övergångsfrekvensen till gymnasieskolan 
för flickor och pojkar i riket. Andelen 20åringar 
som har ett slutbetyg eller avgångsbetyg16 från 
gymnasiet har ökat något i alla storstadsregioner. 
I Stockholms län har andelen ökat relativt mycket, 
från 66 procent till 69 procent, trots det har länet 
en lägre andel än riksgenomsnittet och de andra 
storstadsregionerna. I Västra Götalands län var an
delen 20åringar med ett slutbetyg från gymnasiet 
74 procent 2010, vilket är högre än riksgenom
snittet och de andra storstadsregionerna. 

Andelen 20åringar med grundläggande 
högskolebehörighet17 har ökat för storstadsregion
erna och riket. Allra mest har Stockholms län ökat 
– från 57 procent till 61 procent men länet har en 

UtbildningssYstemet

15 Behörighetskriterierna är delvis förändrade i den nya gymnasieskolan från höstterminen 2011
16 För slutbetyg från ett nationellt/ specialutformat program krävs minst godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs 
för ett fullständigt program.
17 För grundläggande behörighet krävs minst godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program 
samt minst godkänt i kurserna Svenska A och B (alternativt motsvarande kurser i svenska som andraspråk), Matematik A samt Engelska A. 
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FIGUR 23 Andel elever som avslutar grundskolan med gymnasiebehörighet i storstadsregionerna och riket. 
Källa: Skolverket
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FIGUR 24 Andel 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet i storstadsregionerna och riket. 
Källa: Skolverket
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FIGUR 26 Andel elever som 2010 fullföljt gymnasieutbildningen inom 5 år för 
riket, med avseende på kön och svensk/utländsk bakgrund Källa: Skolverket
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FIGUR 25 Andel 20-åringar med grundläggande högskolebehörigheti storstadsregionerna och riket. 
Källa: Skolverket

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

68%

66%

64%

62%

60%

58%

56%

Stockholms län

Skåne län

Västra Götalands län

Samtliga län

År

Andel



39

lägre andel än de andra storstadsregionerna och 
riket. I Skåne län hade 62 procent av alla 20åringar 
grundläggande högskolebehörighet år 2010 och i 
Västra Götaland 66 procent. 

Vid tolkningen av 20åringars högskolebe
hörighet och avslutade gymnasiestudier i storstads
regionerna bör det vägas in att fler än var tionde 
elev byter gymnasieprogram vilket i hög grad 
förlänger deras gymnasiestudier enligt en rapport 
från Skolverket18. Detta kan delvis förklara den 
tillsynes låga genomströmningen på gymnasie
utbildningarna med att den är långsammare 
än de förväntade tre åren. På riksnivå finns ett 
alternativt mått; andelen elever som fullföljt en 
gymnasieutbildning och erhållit slutbetyg eller 
motsvarande inom 5 år. Cirka 93 000 av de som 
var nybörjare på en gymnasieutbildning 2005 
fullföljde gymnasieutbildningen inom 5 år vilket 
motsvarar 77 procent. 79,4 procent av alla kvinnor 
avslutade 2010 sina gymnasiestudier inom fem år 
och motsvarande siffra för män var 74,8 procent. 
Av eleverna med utländsk bakgrund fullföljde 
cirka 11 200 sina gymnasiestudier inom fem år 
vilket motsvarar 63,3 procent.  

Antalet elever som fått slutbetyg och grundläg
gande högskolebehörighet oavsett antalet studieår 
var 2010 i Skåne län cirka 11 350, i Stockholms län 
cirka 16 200 och i Västra Götaland cirka 15 600. 

5.2 övergång till högskola
Övergångsfrekvensen i Stockholms län från gym
nasium till högskola inom 3 år efter att eleven fått 
ett avgångsbetyg var 2010 49 procent, för Skåne 
län 44 procent och i Västra Götaland 41 procent. 
Även om en lägre andel har högskolebehörighet 
i Stockholms län när de är 20 år så går en stor 
andel av de behöriga vidare till högskolestudier. 
Västra Götaland som hade en avsevärt högre 
andel 20åringar med högskolebehörighet har en 
relativt låg övergångsfrekvens till högskolan.  På 
riksnivå gick cirka 38 100 av eleverna som fullföljt 
sina gymnasiestudier vidare till högskola inom 3 
år vilket motsvarar 42 procent. Dessa regionala 

skillnader kan delvis förklaras av de skillnader 
i arbetsmarknadernas och näringslivets struk
turer som nämns i föregående kapitel, exempelvis 
kan höga kompetenskrav i näringslivet främja 
övergångsfrekvensen till högskolan.

48 procent av alla kvinnor med slutbetyg eller 
motsvarande gick vidare till högskola inom tre år 
och 36.6 procent av alla männen gick vidare till 
högskola inom tre år. Utav alla elever med utländsk 
bakgrund som fullföljt gymnasiestudierna gick 
5 800 vidare till högskolestudier inom 3 år vilket 
motsvarar 51,9 procent. Även om en lägre andel av 
eleverna med utländsk bakgrund har högskolebe
hörighet så går en större andel av dem vidare till 
högskolestudier än elever med svensk bakgrund. 

5.3 stUdiedeltagande 
Andelen högskolestuderande i åldrarna 20–24 
år har ökat mest i Stockholms län och Västra 
Götaland. År 2000 hade både Stockholms län och 
Västra Götaland en lägre andel högskolestude
rande än riksgenomsnittet men var 2009 i nivå 
med riket medan Skåne län låg drygt två procen
tenheter över riksgenomsnittet. Mellan 2008 och 
2009 ökade andelen högskolestuderande i riket 
och i alla storstadsregioner med mellan en och två 
procentenheter vilket till stor del kan förklaras av 
den ekonomiska krisen. 2009 var antalet hög
skolestuderande 20–24 åringar i Stockholms län 
cirka 30 000, i Skåne län var antalet cirka 22 000 
och i Västra Götaland drygt 25 000. 

Andelen högskolestuderande kvinnor i åldern 
20–24 har ökat kraftigt i Västra Götalands och 
Stockholms län. Andelen högskolestuderande män 
har även ökat men inte i samma utsträckning.   

5.4 Utbildningsnivå 
Den ovan nämnda statistiken visar hur utbild
ningsmönstren ser ut och hur de har förändrats 
i de olika storstadsregionerna i förhållande till 
varandra och till riket. Nedan följer en beskriv
ning av befolkningens utbildningsnivå i de olika 
storstadsregionerna i åldern 16–74 år. 

18 Gymnasieelevers byten av program och skolor (Skolverket 2011).
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FIGUR 27 Övergångsfrekvens från gymnasium till högskola i storstadsregionerna och riket 
inom 3 år efter avslutade gymnasiestudier. Källa: Skolverket

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

55%

50%

45%

40%

35%

Stockholms län

Skåne län

Västra Götalands län

Samtliga län

År

Andel

FIGUR 28 Övergångsfrekvens från gymnasium till högskola inom 3 år efter avslutade gymnasiestudier 
2010 för riket, med avseende på kön och svensk/utländsk bakgrund. Källa Skolverket
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Andelen med förgymnasial utbildning som högsta 
uppnådda utbildningsnivå är lägre för kvinnor i 
riket och för storstadsregionerna. I Stockholms län 
har 17 procent av alla kvinnorna en förgymnasial 
utbildning som högsta utbildningsnivå. Motsvar
ande siffra för Skåne län och Västra Götaland är 
20 procent, vilket motsvarar riksgenomsnittet. 
Andelen män med förgymnasial utbildning som 
högsta utbildningsnivå är även lägre för Stock
holms län med 20 procent, Skåne län och Västra 
Götalands andelar är i nivå med riksgenomsnittet 
på 23 procent. 

Tillgången på arbetskraft med förgymnasial 
utbildning som högsta utbildningsnivå förväntas 
öka med 1 procent för männen i Stockholms län 
mellan 2010 till 2020 till cirka 74 200. Tillgången 
bedöms minska för kvinnor med nästan 5,8 pro
cent till drygt 41 100. I Västra Götaland bedöms 
motsvarande tillgång för män minska med nästan 
18 procent till 55 500 och för kvinnor bedöms till
gången minska med nästan 22 procent till 31 800. 
I Skåne län bedöms tillgången på arbetskraft med 
förgymnasial utbildning som högsta utbildning
snivå minska med cirka 16 procent för både män 
och kvinnor till 38 800 respektive 23 200 från 
2010 till 2020.

Andelen med gymnasial utbildning som 
högsta uppnådda utbildningsnivå är cirka tre 
procentenheter lägre för kvinnor än för män i alla 
storstadsregioner och i riket. Även i denna utbild
ningskategori har Stockholms län en betydligt 
lägre andel än riket och de andra storstadsregion
erna. 38 procent av kvinnorna och 40 procent 
av männen i Stockholms län har en gymnasial 
utbildning som högsta utbildningsnivå, mots
varande siffror för riket är 43 procent för kvinnor 
och 46 procent för män. Västra Götaland och 
Skåne än har något lägre andelar än riksgenom
snittet för denna utbildningskategori.  

Arbetskraftstillgången i Stockholms län av 
kvinnor med gymnasial utbildning som högsta 
utbildningsnivå bedöms öka med 5 procent till 
drygt 222 000 mellan 2010 och 2020. Tillgången 
av män bedöms öka med 14 procent till drygt 262 
000. I Skåne bedöms arbetskraftstillgången av 

kvinnor med gymnasial utbildning som högsta 
utbildning minska med en procent till nästan 
121 000 och tillgången av män förväntas öka med 
8 procent till nästan 139 000. I Västra Götaland 
förväntas kvinnorna minska med 1 procent till 
cirka 173 000 och männen öka med 10 procent till 
drygt 203 000. 

Andelen med högskoleutbildning kortare än 
tre år skiljer sig inte mycket åt mellan storstads
regionerna och riket. I Skåne län, Västra Göta
land och riket har 13 procent av männen och 
14 procent av kvinnorna en högskoleutbildning 
kortare än tre år som högsta utbildningsnivå. I 
Stockholms län är motsvarande siffror 16 pro
cent för kvinnorna och 14 procent för männen. 
För andelen med en högskoleutbildning som är 
tre år eller längre har storstadsregionerna Skåne 
och Västra Götaland en liknande fördelning som 
riksgenomsnittet, ca 21 procent av kvinnorna har 
en högskoleutbildning på tre år eller längre och 
ca 15 procent av männen. Stockholms län har en 
högre andel än de övriga storstadsregionerna och 
riksgenomsnittet, 26 procent av kvinnorna och 22 
procent av männen d.v.s totalt 46 procent har en 
högskoleutbildning på tre år eller längre.  

Arbetskraftstillgången av kvinnor med efter
gymnasial utbildning som högsta utbildnings nivå 
bedöms öka med 21 procent till drygt 139 000 i 
Skåne län från 2010 till 2020. Antalet män bedöms 
öka med 12 procent till 125 000. I Stockholms län 
bedöms arbetskraftsutbudet av kvinnor med efter
gymnasial utbildning öka med 28 procent till cirka 
321 000, arbetskraftsutbudet av män bedöms öka 
med 24 procent till cirka 304 000. I Västra Göta
land förväntas arbetskraftsutbudet av kvinnor med 
eftergymnasial utbildning öka med 23 procent till 
196 000 och tillgången av män bedöms öka med 
14 procent till drygt 183 000 

5.5 analYs
I dagsläget är övergångsfrekvensen från grund
skola till gymnasium relativt jämt fördelad över 
storstadsregionerna. I samband med gymnasie
studierna börjar de olika regionerna skilja sig ifrån 
varandra. I Stockholms län går det att urskilja en 
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FIGUR 29 Andel 20–24 åringar i storstadsregionerna och riket som studerar på högskola Källa:SCB
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FIGUR 30 Andel 20–24 åringar som studerade på högskola med avseende på kön i storstadsregionerna 
och riket. Källa: SCB
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polarisering där relativt många inte avslutar sina 
gymnasiestudier eller avslutar sina gymnasiestudier 
utan högskolebehörighet men av dem som avslutar 
sina gymnasiestudier så är övergångsfrekvensen till 
högskola avsevärt högre än för de andra storstads
regionerna i allmänhet och Västra Götaland i 
synnerhet. Skåne län uppvisar samma tendenser till 
polarisering men i mindre omfattning, andelarna 
med slutbetyg från gymnasiet eller högskolebe
hörighet är lägre än riksgenomsnittet men ande
len med högskolebehörighet som går vidare till 
högskola inom tre år är högre än riksgenomsnittet. 
Västra Götaland uppvisar inte samma polariser
ingstendenser. Västra Götaland har betydligt högre 
andelar med högskolebehörighet eller slutbetyg 
än övriga storstadsregionerna men en betydligt 
lägre övergångsfrekvens till högskolan.  Detta kan 
möjligtvis förklaras av skillnader mellan regioner
nas arbetsmarknadssammansättning och efterfrå
gan på specialiserad arbetskraft. 

Statistiken som beskriver studiedeltagan
det och utbildningsnivån i storstadsregionerna 
bekräftar vad som framhålls i kapitel 4. Stock
holms län rekryterar högutbildad arbetskraft från 
övriga riket och storstadsregionerna.  Andelen 
högskolestuderande i Stockholms län var något 
lägre än riksgenomsnittet fram till 2007 för att 
sedan ligga på samma nivå. Utbildningsnivån i 
Stockholms län är däremot betydligt högre än i 
riket och de andra storstadsregionerna. Skåne län 
har en betydligt högre andel som deltar i hög
skolestudier men utbildningsnivån är inte nämn
värt högre än övriga riket. Detta indikerar att den 
högutbildade arbetskraften rekryteras från riket 
och de andra storstadsregionerna till Stockholms 
län. En ytterligare förklaring är att många i Stock
holmsregionen söker sig till andra orter för att 
bedriva högskolestudier och sedan flytta tillbaka, 
möjligen som ett resultat av konkurrensen vid 
länets lärosäten. Det kan förklara den något lägre 
andelen högskolestuderande i Stockholms län och 
den höga utbildningsnivån.

Statistik från Högskoleverket över den regionala 

rekryteringen av nybörjare som inte studerat på 
högskola tidigare visar den regionala rörligheten 
bland nyblivna studenter. Av högskolenybörjarna 
under vårterminen 2011 på Lunds Universitet 
kom 40,5 procent från Skåne län, 7,1 procent 
från Stockholms län och, 4,9 procent från Västra 
Götalands och 36,6 procent kom från okänd ort. 
Av högskolenybörjarna på Stockholms universitet 
kom 61,5 procent ifrån Stockholms län, 3,9 från 
Skåne län och 2,4 procent från Västra Götalands
regionen. På Kungliga Tekniska högskolan var 
32,5 procent av nybörjarna från Stockholms län, 
7,8 procent, från Västra Götaland och 5,3 procent 
från Skåne län. På Göteborgs universitet kom 
58 procent från Västra Götaland 3 procent från 
Stockholms län och 2,5 procent från Skåne län. 
Den regionala rekryteringsstatistiken stärker tesen 
att många studenter är rörliga och söker sig till 
andra orter av olika anledningar för att studera. 
Högskoleverkets senaste etableringsstudie19 över 
studenter examinerade läsåret 2004/2005 un
derstryker att studenter som befinner sig när
mare en relativt stor arbetsmarknad tenderar att 
etablera sig snabbare då de inte behöver flytta. 
Stockholms län och Västra Götaland framhålls 
som regioner som har ett ständigt inflöde av ex
aminerade från andra delar av landet och i Skåne 
län råder det balans.   

5.6 slUtsatser
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det 
tydligt att Stockholms län särskiljer sig genom en 
polarisering där många inte avslutar gymnasie
studierna eller avslutar dem utan högskolebe
hörighet, men de som avslutar sina gymnasie studier 
med behörighet har betydligt högre övergångs
frekvenser än övriga storstadsregioner, i Västra 
Götaland i synnerhet. Skåne har delvis samma 
tendenser men i lägre grad. Stockholm rekryterar 
också i högre grad sin arbetskraft från övriga landet 
och övriga storstadsregioner, vilket tydliggörs 
genom en högre utbildningsnivå, men en måttlig 
andel högskolestuderande. 

19 Rapport 2008:35 Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade 2004/05 sid 31.
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FIGUR 31 Andel med gymnasieutbildning som högsta uppnådda utbildningsnivå i storstadsregionerna 
och riket, 2009. Källa: SCB 
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FIGUR 32 Andel med högskoleutbildning om 3 år eller längre i storstadsregionerna och i riket 2009.
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I underlagen till länets regionala utvecklings
program, RUFS 2010, förväntas en stor brist på 
hög utbildade med treårig eftergymnasial utbild ning 
uppstå de närmaste tio till tjugo åren. Föreliggande 
utbildnings och arbetsmarknadsprognos utgår 
från uppdaterade beräkningar i RUFS 2010 och 
syftar till att mer djupgående beskriva regionens 
kompetensförsörjningsbehov uppdelade på olika 
utbildningsgrupper på såväl gymnasial som efter
gymnasial nivå. 

Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala 
efterfrågan på arbetskraft i Stockholms län öka 
med nästan 200 000 personer eller motsvarande 

19 procent. Efterfrågan ökar på både gymnasialt 
och eftergymnasialt utbildade. Däremot fortsät
ter efterfrågan att minska på personer med enbart 
folk eller grundskoleutbildning. Fram till 2020 
beräknas efterfrågan för denna grupp minska 
med nästan 12 000 personer eller ca 11 procent. 
Utvecklingen mot allt färre förvärvsarbetande 
med enbart obligatorisk skolutbildning (folk och 
grundskola) har pågått under de senaste decenni
erna samtidigt som utbildningskraven har ökat på 
arbetsmarknaden.

Efterfrågan på arbetskraft med gymnasial ut
bildning bedöms öka med nästan 64 000 personer 
motsvarande drygt 14 procent. I Stockholms län 
beräknas den största efterfrågetillväxten fram till 
2020 bli på eftergymnasialt utbildade, 147 000 
personer, eller cirka 31 procent. Störst är efterfrå
gan på eftergymnasialt utbildade med examen. 
Efterfrågan för dessa beräknas öka med drygt 90 
000 personer fram till 2020 samtidigt som efter
frågan på eftergymnasialt utbildade utan examen 
beräknas öka med nästan 57 000 personer. Grup
pen eftergymnasialt utbildade utan examen utgörs 
av personer som har minst 20 högskolepoäng, 
enligt det äldre poängsystemet, men ej någon 
examen. Eftergymnasialt utbildade med examen 
utgörs av personer med minst högskoleexamen, 
dvs. minst 80 högskolepoäng (enligt det gamla 
systemet) i en huvudinriktning.

Prognos för tillgång och efterfrågan,  
Utbildning och Yrken i stockholmsregionen

StockholmSregionenS 
utbildningSSyStem (2011)

19 universitet och högskolor
> 50 Yrkeshögskolor
527 grundskolor 
216 gymnasieskolor

StockholmS länS andel (%)
av SverigeS…

Befolkning (2010) – 21,8 
Förvärvsarbetande (2009) – 24,4 
Lönesumma (2009) – 28,1
Nystartade företag (2010) – 31,1 
Högutbildade (2009) – 31,4
FoU (2009) – 33 
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FIGUR 33 Förvärvsarbetande 2000–2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2010-
2020, Fördelning efter utbildningsnivå, 16–74 år.
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FIGUR 34 Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2020, Fördelning efter 
utbildningsinriktning, 16–74 år (se avsnitt 6.1 för en förteckning över vilka utbildningar som ingår i inriktningarna) 
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FIGUR 35 Allmän utbildning
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Förvärvsarbetande 2000–2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2010–2020, Fördelning efter utbildningsnivå, 16–74 år
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FIGUR 37 Humaniora och konst
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FIGUR 36 Pedagogik och lärarutbildning
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FIGUR 39 Naturvetenskap, matematik och data
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FIGUR 38 Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration
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FIGUR 40 Teknik och tillverkning
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Förvärvsarbetande 2000–2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2010–2020, Fördelning efter utbildningsnivå, 16–74 år
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FIGUR 42 Hälso- och sjukvård samt social omsorg
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FIGUR 41 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
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FIGUR 43 Tjänster
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Förvärvsarbetande 2000–2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2010–2020, Fördelning efter utbildningsnivå, 16–74 år
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störst efterfrågetillväxt inom  
samhällsvetenskap och teknik
Fram till år 2020 bedöms efterfrågan på arbetskraft i 
absoluta tal öka för samtliga utbildningsinriktningar. 
Starkast efterfrågetillväxt fram till 2020 bedöms 
det bli på personal med utbildning inom samhälls
vetenskap, juridik, handel och administration. För 
denna utbildningsinriktning bedöms efterfrågan 
öka med nästan 53 000 personer motsvarande 
26 procent. Efterfrågan väntas öka kraftigt inom 
samtliga utbildningsgrupper inom samhällsveten
skap, juridik, handel och administration utom för 
gymnasieutbildade inom handel och administra
tion. Störst efterfrågetillväxt förväntas för ekono
mer (34 procent) och jurister (33 procent). Även 
den förväntade tillgången på ekonomer och jurister 
ökar emellertid också kraftigt vilket kapitlet visar. 
Efterfrågeskiftet från gymnasialt till eftergym
nasialt utbildad arbetskraft bedöms fortgå inom 
utbildningsinriktningen samhällsvetenskap, ju
ridik, handel och administration till följd av fortsatt 
höjda kompetenskrav inom arbetslivet. 

Även inom teknik och tillverkning bedöms 
efterfrågan öka kraftigt. Fram till 2020 beräknas 
efterfrågan inom denna utbildningsinriktning 
öka med drygt 48 000 personer motsvarande 24 
procent. Efterfrågan väntas öka inom i stort sett 
samtliga utbildningsgrupper inom teknik och till
verkningsområdet. Det gäller såväl gymnasieutbil
dade som eftergymnasialt utbildade. I genomsnitt 
bedöms efterfrågan på civilingenjörer öka med mer 
än 30 procent. Därmed kommer ytterligare 12 000 
civilingenjörer att efterfrågas år 2020 jämfört med 
2009 i Stockholms län. 

Inom hälso och sjukvård samt social omsorg 
väntas efterfrågan inom samtliga utbildningsgrup
per öka. Det gäller såväl gymnasieutbildade som 
eftergymnasialt utbildade. Fram till 2020 förväntas 
efterfrågan öka med nästan 26 000 personer mots
varande 22 procent En av förklaringarna till den 
kraftiga efterfrågeökningen för detta område är att 
befolkningen i Stockholms län beräknas fortsätta 
öka kraftigt samtidigt som andelen äldre ökar, 
vilket medför ökat vård och omsorgsbehov. 

Efterfrågan på eftergymnasialt utbildade inom 

naturvetenskap, matematik och data väntas öka. 
Den största efterfrågetillväxten beräknas det bli på 
systemvetare. Efterfrågan på denna utbildnings
grupp väntas öka med närmare 4 600 personer, 
motsvarande 44 procent.

Personer med pedagogisk utbildning kommer 
att efterfrågas i ökad utsträckning i Stockholms 
län fram till år 2020. Efterfrågan beräknas öka för 
samtliga lärargrupper utom yrkeslärare för vilken 
efterfrågan år 2020 motsvarar 2009 års nivå. 
Grund skolelärare är den lärarkategori som för
väntas möta den största efterfrågeökningen. 

brist inom vård- och lärarområdet samt 
inom tjänster och teknik
I Stockholms län beräknas efterfrågan på utbil
dad arbetskraft år 2020 överstiga tillgången för 
de med utbildning inom framförallt vårdom
rådet och pedagogik och lärarutbildning men 
även inom tjänsteområdet (främst gymnasiala 
utbildningar inom hotell och restaurang samt 
transport) och teknik och tillverkning.

År 2020 väntas ett relativt kraftigt underskott 
på utbildade inom hälso sjukvård samt sociala 
omsorgsområdet. Efterfrågan beräknas överstiga 
tillgången med 16 000 personer. För samtliga 
utbildningsgrupper inom området utom för apo
tekare och socionomer beräknas efterfrågan vara 
högre än tillgången fram till år 2020 och gapet 
ökar under prognosperioden. 

Inom utbildningsområdet pedagogik och 
lärarutbildning förväntas också en relativt kraftig 
bristsituation i Stockholms län år 2020. Efterfrå
gan bedöms år 2020 vara nästan 79 000 personer 
medan tillgången beräknas uppgå till ca 67 000, 
d.v.s. en brist på utbildad arbetskraft på drygt 11 
000 personer. Störst, antalsmässigt, väntas bristen 
bli på förskollärare. År 2020 beräknas efterfrågan 
på utbildade förskollärare överstiga tillgången med 
4 400 personer.

Även inom tjänsteområdet och inom teknik 
och tillverkning beräknas en bristsituation uppstå. 
Inom teknik och tillverkning beräknas efterfrågan 
överstiga tillgången för exempelvis arkitekter och 
högskoleingenjörer. 
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överskott främst inom området samhälls-
vetenskap m.m. och humaniora och konst
År 2020 beräknas tillgången på utbildad personal 
inom samhällsvetenskap, juridik, handel och 
administration uppgå till 265 000 personer medan 
efterfrågan beräknas till knappt 254 000. Därmed 
väntas en situation med ett överutbud av utbildad 
arbetskraft inom detta område under prognos
perioden. För såväl ekonomer som journalister 
beräknas tillgången vara högre än efterfrågan fram 
till år 2020. 

Även inom området humaniora och konst 
beräknas det bli ett tilltagande överskott på arbets
kraft fram till år 2020. Framförallt gäller detta ut
bildningsgruppen media eftergymnasial utbildning. 

Övriga utbildningsområden kännetecknas av 
att tillgången på utbildad arbetskraft kommer att 
vara i nivå eller endast något högre än efterfrågan 
år 2020. Brist respektive överskott förväntas dock 
förekomma inom enskilda utbildningsgrupper 
vilket visas nedan.

Jämförelse med andra regioner
I en jämförelse av den prognostiserade efterfråge
utvecklingen mellan de tre storstadsregionerna 
(Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands 
län), framgår att trenderna är likartade inom 
nästan alla utbildningskategorier. Stockholms län 

– i kraft av sin storlek – bedöms ha den största ök
ningen av efterfrågan. Det gäller både i absoluta tal 
och procentuellt. Till skillnad mot både Skåne och 
Västra Götaland väntas det dessutom i Stockholms 
län även vara en ökad efterfrågan inom allmänna 
utbildningar fram till år 2020.

De största skillnaderna mellan regionerna 
(förutom den allmänna utbildningen) återfinns 
inom pedagogiska utbildningar. I Stockholms län 
beräknas efterfrågan öka med 25 procent från 
dagens läge fram till år 2020, medan motsvarande 
ökning i Skåne och Västra Götaland endast ligger 
omkring 12 procent. Även inom utbildningar in
riktade mot hälso och sjukvård samt social omsorg 
är skillnaderna stora. I Stockholms län väntas 
ökningen av efterfrågan vara över 22 procent, 
medan det i Västra Götaland och Skåne beräknas 
till ca 11 procent.

Det är i huvudsak inom samma inriktningar 
som brist väntas uppstå i alla tre storstadsregionerna. 
Såväl pedagogik och lärarutbildning som hälso och 
sjukvård samt social omsorg och tjänster väntas 
uppvisa en bristsituation fram till år 2020 i både 
Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. I 
Stockholms län förväntas dessutom en brist uppstå 
på utbildade inom teknik och tillverkning, vilket 
inte är fallet för de båda andra regionerna. 
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FIGUR 45 Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2020 i storstadsregionerna, 
fördelning efter utbildningsinriktning, 16–74 år

Allmän          Pedagogisk    Humaniora     Samhällsv.   Naturvetensk.  Teknisk o ind.  Lant/skog   Hälso/sjukvård   Tjänster        Övrigt
350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
-00  -09  -20   -00  -09  -20  -00  -09  -20 -00  -09  -20  -00  -09  -20  -00  -09  -20  -00  -09  -20  -00  -09  -20  -00  -09  -20   -00  -09  -20

Stockholms län  Skåne län              Västra Götalands län

År

Antal

Tjänster

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

Teknik och tillverkning

Naturvetenskap, matematik och data

Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration

Humaniora och konst

Pedagogik och lärarutbildning

Allmän utbildning

0    100 000           200 000  300 000          400 000

Efterfrågan  

Tillgång

Antal

FIGUR 44 Tillgång och efterfrågan på arbetskraft år 2020, Fördelning efter utbildningsinriktning summerat 
över alla utbildningsnivåer



Beräkningarna av den framtida tillgången på ut
bildningsgrupper av olika slag utgår från uppgifter 
från SCB:s register över befolkningens utbildning. 
Till dessa uppgifter läggs en prognos över antalet 
avgångna/examinerade i olika former av utbildning 
och en prognos över inrikes och utrikes in och 
utflyttning. Den totala tillgången minskar även 
genom dödsfall. Tillgången för arbetsmarknaden 
beräknas genom att den totala tillgången mul
tipliceras med så kallade arbetskraftstal, det vill 
säga andelen av respektive utbildningsgrupp 
(fördelad på kön och ålder) som tillhör arbets
kraften (förvärvsarbetande samt arbetslösa eller i 
åtgärder). Till detta läggs också en prognos över 
pendlingen.

Den på så vis beräknade tillgången för arbets
marknaden jämförs med en beräknad efterfrågan på 
olika utbildningsgrupper. Efterfrågeberäkningarna 
grundas på en befolknings och sysselsättningsprog
nos, som tillsammans med en ekonomisk framtids
bedömning ger efterfrågan på arbetskraft i olika 
näringsgrenar. Antaganden görs om yrkesstruktu
rens förändring per näringsgren och om hur utbild
ningskraven kommer att utvecklas i olika yrken. Se 
bilaga 2 för en mer detaljerad beskrivning av hur 
tillgång och efterfrågan beräknas.

Prognosen över den framtida tillgången till 
arbetskraft ska ses som konsekvensen av ett i princip 
oförändrat utbildningsbeteende och oförändrat ut
bildningssystem. Efterfrågekalkylen kan ses som en 
blandning mellan dels konsekvensen av antaganden 
om människors framtida förvärvsdeltagande, dels 
kraven på en balanserad ekonomisk utveckling och 
utvecklingen av utbildningskraven per yrke.

Är tillgången större än efterfrågan indikerar det 
att det finns ett överskott av personer med en viss 
utbildning. Om istället efterfrågan är större än 
tillgången tyder det på en brist på personer med 
denna utbildning på arbetsmarknaden.

Prognosen uttalar sig dock inte om balansen i 
nuläget eller bakåt. De historiska uppgifterna fram 
till år 2009 kan inte heller jämföras med prog
nosens förväntade brist eller balans. Före år 2009 
avses faktiskt antal förvärvsarbetande och inte 
beräknad efterfrågan. Detta gör att linjen i de flesta 
fall följer linjen för tillgång nära och aldrig kan 
överstiga den.

Obalanserna mellan tillgång och efterfrågan 
inom de olika utbildningsgrupperna ska vidare 
ses som resultaten om utvecklingen fortsätter på 
samma sätt som idag. Prognosen tar alltså ingen 
hänsyn till vilken effekt eventuella obalanser har på 
människors val av utbildning, styrningen av utbild
ningsresurserna och arbetsmarknadens efterfrågan 
på olika utbildningsgrupper.

Ett stort överskott eller en stor brist betyder 
alltså inte med nödvändighet att arbetslösheten 
inom utbildningsgruppen blir stor eller att ett visst 
antal vakanser inte kommer att besättas. Snarare 
indikerar det att kraven på anpassning kommer 
att bli stora. Inom många yrken råder dessutom 
utbytbarhet mellan utbildningarna, det vill säga 
personer med annan utbildning än den som i första 
hand är inriktad på yrket kan bli aktuella. De enda 
undantagen är de yrken där det råder strikta krav 
på formell utbildning, till exempel legitimations
krav inom vården eller rättsväsendet.

att tolka resUltaten
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6.1 Utsikterna för olika UtbildningsgrUPPer

gruppering allmän utbildning

01Z+02Z Folk- och grundskola
03a+03n+23E+23m+33E högskoleförberedande gymnasieutbildning
   
 Pedagogik och lärarutbildning

15b Förskollärare
15F Fritidspedagoger 
15g grundskollärare, tidigare år
15s speciallärare, specialpedagoger
15h+15p grundskollärare, senare år och gymnasielärare
15V Yrkeslärare 

 humaniora och konst

25h humanister, eftergymnasial utbildning
25k konstnärliga utbildningar
25 m media eftergymnasial utbildning

 samhällsvetenskap, juridik, handel etc

33h handel och administration (gymnasial)
35b bibliotekarier
35E Ekonomer, eftergymnasial utbildning
35J Jurister
35m Journalister
35p psykologer 
35F+35s samhälls- och beteendevetare, förvaltningsutbildning

 naturvetenskap

45d systemvetare 
45k kemister
45F Fysiker 

 teknik och tillverkning

53a tekniskt gymnasium (2–3 år)
53b byggutbildning (gymnasial)
53E Elektro- och datateknisk utbildning (gymnasial)
53F Fordons- och farkostutbildning (gymnasial)
53i industriutbildning (gymnasial)
53r Energi- & VVs-utbildning (gymnasial)
55a arkitekter
55b-55F civilingenjörer: totalt
55c civilingenjörer: Väg och vatten, byggnad, lantmäteri
55d civilingenjörer: maskin-, fordon- och farkostteknik, industriell ekonomi
55E civilingenjörer: teknisk fysik, elektro- och datateknik
55F civilingenjörer: kemi-, bio-, material- och geoteknik
55h-55l högskoleingenjörer: totalt
55J högskoleingenjörer: Elektroteknik, teknisk fysik, data

i tabellen nedan redovisas vilka grupperingar och dess utbildningskoder som redovisas för stockholm. 
därefter redovisas tillgång och efterfrågan för respektive utbildningsgrupp.
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 lant- och skogsbruk

63Z naturbruksutbildning (gymnasial)
65 J agronomer, hortonomer
65V Veterinärer

 hälso- och sjukvård samt social omsorg

73b barn- och fritidsutbildning (gymnasial)
73o+73X omvårdnadsutbildning (gymnasial)
75a apotekare
75b arbetsterapeuter
75d biomedicinska analytiker
75h läkare
75 J receptarier
75l sjukgymnaster
75n sjuksköterskor
75o+75p socionomer 
75V tandläkare

  tjänster

83r hotell- och restaurangutbildning (gymnasial)

Modell för prognos över tillgång och efterfrågan på utbildningsgrupper
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folk- och grUndskola

en fJärdedel över 55 år
Antalet förvärvsarbetande med folk eller grundskola som högsta utbildning var 
år 2009 cirka 110 000 i Stockholms län. Det är en minskning med nästan en 
femtedel sedan början av 2000talet. Medelåldern är relativt hög och nästan var 
fjärde sysselsatt är äldre än 55 år. Av de förvärvsarbetande med folk eller grund
skola som högsta utbildning utgör männen 60 procent och kvinnorna 40 procent. 
Fram till 2020 väntas andelen förvärvsarbetande män i utbildningsgruppen öka 
något. Vanliga yrken för denna utbildningsgrupp är fordonsförare och maskinop
eratörer samt arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning

ökat överskott
Tillgången på arbetskraft med folk och grundskola som högsta utbildning 
beräknas vara oförändrad fram till 2020. Däremot väntas efterfrågan minska  
på denna utbildningsgrupp under prognosperioden vilket leder till ett ökat 
överskott. Även i framtiden kommer det naturligtvis att finnas arbetsuppgifter 
som inte kräver mer än folk eller grundskoleutbildning, men det beräknade över
skottet för denna grupp fram till år 2020 innebär att det kan bli relativt svårt för 
dem att få arbete.

könSfördelning %

 2010 2020

Män 60 62

Kvinnor 40 38

arbetSmarknadSSituation 2020

Överskott 20 740 personer  + 21 %
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de flesta går vidare till högskolan
Till högskoleförberedande gymnasieutbildning räknas här dels samhällsveten
skapliga, naturvetenskapliga, estetiska och medieprogram och dels motsvarande 
äldre utbildningar, exempelvis ekonomisk, humanistisk och social linje. Den stora 
merparten av dem som läser dessa utbildningar går vidare till högskolan inom tre år 
efter att de slutat gymnasieskolan. Antalet förvärvsarbetande med högskoleför
beredande gymnasieutbildning som högsta nivå var år 2009 nära 172 000 i 
Stockholms län. En något större andel (55 procent) är kvinnor och endast 11 
procent är äldre än 55 år.

tilltagande överskott
Tillgången på arbetskraft med högskoleförberedande gymnasieutbildning väntas 
öka relativt kraftigt fram till 2020 och växa med 30 procent jämfört med år 
2009. Samtidigt uppvisar den förväntade efterfrågan inte en lika kraftig ökning, 
vilket leder till ett ännu större överskott. Den försvagade efterfrågan beror bland 
annat på att många inom denna grupp idag arbetar inom vård och omsorg, men 
förväntas ersättas av personer med en mer adekvat utbildning för yrkena i fråga, i 
första hand gymnasial omvårdnadsutbildning.

könSfördelning %

 2010 2020

Män 45 46

Kvinnor 55 54

arbetSmarknadSSituation 2020

Överskott 34 370 personer  + 12 %
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FIGUR 47 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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förskollärare

nästan alla är kvinnor
Antalet förvärvsarbetande med förskollärarutbildning i Stockholms län var år 
2009 närmare 12 000. Den absoluta majoriteten av dessa är kvinnor och endast 
6 procent är män. De flesta (drygt två tredjedelar) arbetar som förskollärare och 
fritidspedagoger eller som verksamhetschefer inom förskolesektorn. Medelåldern 
är relativt hög och var tredje är över 55 år gammal. 

ökande brist På förskollärare
Efterfrågan på förskollärare väntas öka i Stockholmsregionen med ca 2 000 
personer fram till år 2020. Detta beror både på större barngrupper och på ökade 
krav på adekvat utbildning. Samtidigt beräknas tillgången på utbildade förskole
lärare även fortsättningsvis minska, vilket kommer att ge upphov till en stadigt 
ökande brist. Fram till år 2020 kan gapet mellan tillgång och efterfrågan uppgå 
till mer än 4 000 personer.

Förändringar i utbildningssystemet kan dock komma att påverka balansen. 
Krav på lärarlegitimation införs för samtliga lärare, inklusive förskollärare, och 
den nya utbildningen med särskild förskollärarexamen påbörjas under 2011. 

2000   2005        2010           2015            2020
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FIGUR 48 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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fritidsPedagoger

hälften av de Utbildade fritidsPedagogerna arbetar inom Yrket
I Stockholms län fanns år 2009 knappt 2 700 förvärvsarbetande med fritids
pedagogutbildning. En dryg fjärdedel av dessa är män och 28 procent är över 
55 år. Drygt hälften av de förvärvsarbetande med fritidspedagogutbildning i 
Stockholms län arbetar som fritidspedagoger eller i förskola, vilket är något lägre 
än genomsnittet för hela landet. 

Lärare som utbildats de senare åren med inriktning mot yngre barn har 
ofta en kombination av grundskolans tidiga år och förskola, förskoleklass eller 
fritidshem, medan endast ett fåtal varit inriktade enbart mot fritidshem. I de nya 
lärarexamina införs en särskild grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
fritidshem.

tilltagande brist På fritidsPedagoger
Efterfrågan på utbildade fritidspedagoger i Stockholms län väntas öka fram till år 
2020, till stor del beroende på ökningar av antalet barn i åldrarna 6–12 år. Samtidigt 
fortsätter tillgången att minska i motsvarande grad, vilket väntas resultera i en brist 
på omkring 1 000 personer. Förändringarna i och med de nya lärarexamina som 
införs från år 2011 kan dock komma att påverka utvecklingen i framtiden.

FIGUR 49 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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grUndskollärare, tidigare år

andelen män liten men oförändrad
Gruppen grundskollärare, tidigare år omfattar i Stockholms län ca 11 000 
förvärvsarbetande. Till kategorin räknas även de äldre utbildningarna lågstadie
lärare, mellanstadielärare och grundskollärare 1–7. De vanligaste yrkena (över 80 
procent) är läraryrken och en viss andel återfinns även som verksamhetschefer 
inom utbildning, dvs. rektorer eller skolledare. Endast 12 procent är män och den 
andelen väntas vara oförändrad framöver. Drygt en fjärdedel är äldre än 55 år.

tilltagande lärarbrist i stockholms län
Med allt större barnkullar de närmaste åren ökar också behovet av grundskol
lärare för tidigare år. Detta innebär att efterfrågan väntas öka betydligt fram 
till år 2020. Tillgången till utbildade grundskollärare beräknas däremot vara 
oförändrad. En stadigt ökande brist kan därmed uppkomma och resultera i att 
efterfrågan överstiger tillgången med över 2 000 personer i Stockholms län.

Kraven på lärarlegitimation och de nya lärarexamina som införs från år 2011 
kan på sikt komma att påverka tillgången på grundskollärare för de lägre åldrarna. 

FIGUR 50 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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sPeciallärare, sPecialPedagoger

hög medelålder 
Utbildningarna till speciallärare och specialpedagog är påbyggnadsutbildningar 
på lärarutbildningen. Utbildningen till speciallärare ersattes 1990 av den nu
varande specialpedagogutbildningen, men från 2008 finns båda utbildningarna 
parallellt i högskolorna. Specialpedagogen ska – förutom att arbeta direkt med 
eleverna i klassrummet – även ha det övergripande ansvaret för det specialpe
dagogiska arbetet i skolan. De flesta med speciallärarutbildning arbetar som 
speciallärare eller som andra pedagogiska specialister. Det fanns år 2009 ca  
2 400 förvärvsarbetande i Stockholms län inom utbildningsgruppen. De allra 
flesta är kvinnor. Medelåldern är hög och 62 procent av alla förvärvsarbetande 
med speciallärar eller specialpedagogutbildning är över 55 år.

stor brist På sPeciallärare/sPecialPedagoger i stockholms län
Efterfrågan på utbildade speciallärare och specialpedagoger väntas öka fram till år 
2020, främst på grund av att antalet barn i de lägre åldrarna beräknas öka. Samti
digt minskar tillgången relativt kraftigt som följd av de stora pensionsavgångarna 
och ökade krav på adekvat utbildning i yrket. Följden blir en betydande brist vid 
prognosperiodens slut. 

FIGUR 51 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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grUndskollärare, senare år  
och gYmnasielärare

två av tre lärarUtbildade arbetar inom skolan
Grundskollärare för senare år och gymnasieskolan utgörs av lärare med utbild
ning i allmänna och praktiskestetiska ämnen. Bland dem som de senaste läsåren 
tog en lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan 
har ungefär hälften inriktat sig mot svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, 
och en fjärdedel mot naturvetenskapliga ämnen och matematik. I den nya ämnes
lärarexamen som införs hösten 2011 kommer inriktningarna att ges med ett mer 
begränsat antal ämneskombinationer än vad som är fallet nu. 

I Stockholms län omfattar gruppen drygt 16 000 förvärvsarbetande. Andelen 
män är 38 procent och 28 procent är äldre än 55 år. Omkring två tredjedelar av 
utbildningsgruppen arbetar som lärare i grundskolan eller gymnasiet. Det är 
inte heller helt ovanligt att arbeta som skolledare eller rektor. 

tilltagande lärarbrist i stockholms län
I hög grad styrs efterfrågan på grundskollärare av det förväntade antalet barn i 
de övre åldrarna. Med Stockholms läns relativt unga befolkning väntas därmed be
hovet av lärare öka under prognosperioden, vilket ger en gradvis stigande efter frågan. 
Samtidigt beräknas tillgången på utbildade grundskollärare för senare år och 
gymnasiet vara oförändrad, vilket väntas leda till en viss brist fram till år 2020.

könSfördelning %

 2010 2020

Män 38 37

Kvinnor 62 63

arbetSmarknadSSituation 2020

Brist -3 700 personer  -18 %

FIGUR 52 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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Yrkeslärare

hög medelålder
För att bli lärare i gymnasiets yrkesämnen krävs både omfattande yrkeserfaren
het och en relevant högskoleutbildning, eller motsvarande utbildning. Lärare 
i yrkesämnen undervisar bland annat inom gymnasiets yrkesförberedande 
program och Komvux. I Stockholms län fanns det år 2009 ca 2 500 utbildade 
yrkeslärare. Endast 18 procent av dem arbetar dock som yrkeslärare. Många 
med utbildningsinriktning mot vård och omsorg arbetar exempelvis inom hälso 
och sjukvård. Ungefär en tredjedel är män och medelåldern är hög. Mer än 60 
procent är äldre än 55 år, vilket indikerar att stora pensionsavgångar är att vänta 
kommande år.

kraftigt minskad tillgång På Yrkeslärare
Efterfrågan på utbildade yrkeslärare i Stockholms län väntas fram till år 2020 
vara i stort sett konstant. Främst på grund av många pensionsavgångar väntas 
däremot tillgången att minska kraftigt. Antalet utbildade yrkeslärare beräknas 
enligt prognosen minska med omkring 20 procent. Det innebär en tilltagande 
bristsituation på arbetsmarknaden, med risk för en risk på omkring 1 100 personer.

könSfördelning %

 2010 2020

Män 32 36

Kvinnor 68 64

arbetSmarknadSSituation 2020

Brist -1 100 personer  - 43 %

FIGUR 53 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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återfinns inom många Yrken
En examen inom humaniora innehåller ofta en kombination av flera ämnen, ex
empelvis arkeologi, etnologi, historia, språk, litteratur, kultur eller konstveten
skap. Humanister är spridda över flera yrken. I Stockholms län  är det vanligast 
att arbeta som journalist, författare eller informatör, men även universitets och 
högskolelärare samt arkivarie eller bibliotekarie är vanligt förekommande. Dock 
återfinns inte mer än sex till åtta procent av alla humanister inom var och en av 
dessa yrkesgrupper. Det fanns år 2009 ca 10 000 förvärvsarbetande med hu
manistisk högskoleutbildning i Stockholms län. Två tredjedelar är kvinnor och 28 
procent är äldre än 55 år.

balans bland hUmanister
Det väntas en svag ökning av efterfrågan på humanister i Stockholms län fram 
till år 2020. Samtidigt beräknas tillgången också öka, om än inte i samma om
fattning som efterfrågan. Sammantaget väntas detta innebära en balanssituation. 
Det är dock stora skillnader mellan olika inriktningar inom humaniora. Exem
pelvis inriktning mot arkeologi eller museiarbete bedöms gå en svårare arbets
marknad till mötes, medan översättare och tolkar kommer stå inför ett fortsatt 
stort behov.

FIGUR 54 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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konstnärliga Utbildningar

sPridning På många Yrken
Konstnärliga utbildningar finns inom fyra huvudsakliga områden: dans, konst 
och design, musik samt scen och medier. Spridningen på olika yrken bland de 
konstnärligt utbildade är stor, beroende både på att många olika utbildningar 
ingår i gruppen och på svårigheten att få jobb inom det område man utbildat sig 
för. Trots de osäkra arbetsmarknadsutsikterna har de konstnärliga utbildningarna 
varit mycket eftersökta och intresset för utbildningarna är fortsatt stort. Det finns 
drygt 8 000 förvärvsarbetande med konstnärlig utbildning i Stockholms län. An
delen kvinnor är något större än andelen män och 19 procent är äldre än 55 år.

måttligt konstnärsöverskott
Efterfrågan på konstnärligt utbildade i Stockholms län väntas öka med omkring 
25 procent inom de närmaste tio åren. Tillgången bedöms öka i ungefär samma 
utsträckning, vilket förväntas leda till ett kvarstående måttligt överskott fram till 
år 2020.

FIGUR 55 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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media eftergYmnasial Utbildning

låg medelålder bland medieUtbildade
Eftergymnasial medieutbildning omfattar utbildningar inriktade mot att fram
ställa bl.a. böcker, tidningar, radio och TV, film, musik och grafiska produkter. 
Det är stor spridning över olika yrken för de förvärvsarbetande med denna 
utbildning. Bland de vanligaste yrkena i Stockholms län är formgivare, journalister, 
författare samt tecknare och underhållare. Det är dock relativt små andelar 
av utbildningsgruppen som återfinns inom vart och ett av yrkena. Totalt fanns 
det år 2009 ca 3 500 förvärvsarbetande med eftergymnasial medieutbildning i 
Stockholms län. En knapp majoritet är män och endast en tiondel är över 55 år.

tillgången ökar med 75 Procent
Efterfrågan på eftergymnasialt medieutbildade väntas fortsätta öka under hela 
prognosperioden. Tillgången beräknas dock öka ytterligare, till stor del bero
ende på utbildningskategorins åldersstruktur, med en relativ låg medelålder och 
få förväntade pensionsavgångar. År 2020 väntas antalet har stigit med nästan 75 
procent jämfört med dagens läge. Den större tillgångsökningen gör att man om 
tio år kan förvänta sig ett överskott.

FIGUR 56 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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handel och administration (gYmnasial)

stor YrkessPridning
Handel och administration är en utbildning på gymnasial nivå, som i Stockholms 
län år 2009 omfattade ca 54 000 förvärvsarbetande. Kvinnorna utgör två tredje
delar och ungefär en fjärdedel är över 55 år. Yrkesspridningen är stor och det 
vanligaste yrket är försäljare och demonstratörer i detaljhandeln. Företagssäljare 
och inköpare samt administrativa assistenter och övrig kontorspersonal är också 
vanligt förekommande yrken i gruppen.

minskat intresse för Utbildningen ger brist
Efterfrågan på personer med gymnasial utbildning i handel och administration 
väntas vara i stort sett konstant under prognosperioden. Intresset för utbildningen 
har dock minskat gradvis och i kombination med viss pensionsavgång ger detta 
en sjunkande tillgång fram till år 2020. En brist på närmare 10 000 pers  o ner 
väntas därmed uppstå inom en tioårsperiod. Bristen kan dock eventuellt dämpas 
genom att det finns utbytbarhet mellan personer med denna utbildning och ex
empelvis gymnasiets samhällsvetenskapsprogram.

FIGUR 57 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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bibliotekarier

bibliotekarien blir informationssPecialist
Utbildningarna inom biblioteks och informationsvetenskap är bredare idag än 
vad de var tidigare. Främst beror detta på att behovet av kompetens med inrikt
ning mot informationsvetenskap har ökat i takt med den ökade datoriseringen 
och de nya sätt att arbeta med sökning och spridning av information som detta 
innebär. Antalet förvärvsarbetande med utbildningen inom biblioteks och in
formationsvetenskap i Stockholms län var år 2009 ca 1 300. Drygt tre fjärdede
lar är kvinnor och medelåldern är förhållandevis hög, med 36 procent äldre än 55 
år. Nära två tredjedelar arbetar inom bibliotekarieyrket.

viss brist trots svag efterfrågetillväxt
Trots att informationsflödet växer, krävs inte längre experthjälp i samma ut
sträckning längre eftersom allt fler klarar informationssökningen själva. Detta 
får som följd att efterfrågan på bibliotekarier och informationsvetare inte växer i 
någon större utsträckning. Den relativt höga medelåldern och de därmed förvän
tade pensionsavgångarna gör dock att tillgången väntas sjunka gradvis under 
prognosperioden. En viss brist beräknas därför uppstå fram till år 2020.

FIGUR 58 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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ekonomer, eftergYmnasial Utbildning

en av de mest PoPUlära Utbildningarna
Ekonomer är en stor utbildningsgrupp som återfinns inom alla olika delar av 
arbetsmarknaden. Utbildningen är bred och har många olika inriktningar, t.ex. 
inköp, försäljning och distribution, ledning och administration eller redovisning 
och beskattning. Totalt sett utgör de olika ekonomiska ämnena några av de mest 
populära i högskolan och är en av de största utbildningsgrupperna. I Stockholms 
län finns det närmare 42 000 förvärvsarbetande med ekonomutbildning. Det van
ligaste yrket är revisorer, marknadsanalytiker, marknadsförare eller övriga företags
ekonomer. Männen utgör en knapp majoritet, men det omvända förhållandet 
väntas fram till år 2020. Medelåldern är låg och endast 9 procent är äldre än 55 år.

överskott På ekonomer trots ökad efterfrågan
Behovet av ekonomer bedöms vara fortsatt stort och efterfrågan väntas växa 
betydligt under prognosperioden. Samtidigt fortsätter ekonomutbildningen öka 
i popularitet vilket tillsammans med ett förväntat invandringsöverskott beräknas 
ge ett tillskott som överstiger den växande efterfrågan. Ett överskott totalt sett 
väntas därmed år 2020, vilket dock kan variera avsevärt beroende på utbildningarnas 
olika inriktningar.

FIGUR 59 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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JUrister

färre än hälften arbetar inom rena JUristYrken
De flesta med utbildning inom juridik har avlagt en juristexamen, men en viss 
andel – som ökat under senare år – har istället avlagt en generell examen i rätts
vetenskap eller juridik. För att kunna arbeta inom vissa juristyrken (t.ex. domare 
och åklagare) krävs även notarietjänstgöring, då nyutexaminerade jurister under 
två år tjänstgör vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt. I Stockholms län fanns år 
2009 närmare 16 000 förvärvsarbetande med juristutbildning. De flesta – knappt 
hälften – arbetar inom renodlade juristyrken. Könsfördelningen är relativt jämn, 
men kvinnorna väntas inom den närmaste framtiden utgöra en majoritet. Medel
åldern är inte uppseendeväckande hög, med en andel på 19 procent över 55 år.

balans bland JUrister i stockholms län
Efterfrågan på juristutbildade väntas öka med en tredjedel under prognosperioden. 
Samtidigt innebär ett allt större antal nybörjare att även tillgången fortsätter att 
öka i minst samma utsträckning. Detta betyder att en balanssituation i stort sett kom
mer att föreligga under hela perioden, med risk för endast ett marginellt överskott.

FIGUR 60 Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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JoUrnalister

endast en tredJedel av de JoUrnalistUtbildade arbetar inom Yrket
Yrkesaktiva journalister har ofta en skiftande bakgrund. Endast en mindre andel 
har en eftergymnasial utbildning inom journalistik. Övriga har ofta en högskole
utbildning inom andra ämnesområden, till exempel humaniora, samhälls eller 
beteendevetenskap. Antalet förvärvsarbetande i Stockholms län med eftergym
na sial journalistutbildning var år 2009 ca 4 400. Endast en dryg tredjedel arbetar 
dock inom yrkesgruppen journalister, författare eller informatörer. Två av tre 
journalistutbildade i Stockholms län är kvinnor och denna andel väntas öka 
ytterligare den närmaste framtiden. Medelåldern är relativt låg och andelen äldre 
än 55 år är endast 17 procent.

avtagande efterfrågan ger överskott På JoUrnalister
Samtidigt som stigande utbildningskrav inom yrkesområdet gör att efterfrågan på 
personer med eftergymnasial utbildning väntas öka, gör nya produktionsmetoder 
och en snabb teknisk utveckling att samma arbetsmängd kan utföras av färre jour
nalister. Detta gör att nya arbetstillfällen inte tillkommer i samma takt som gamla 
försvinner, vilket i viss mån motverkar den ökande efterfrågan. Tillgången till 
journalistutbildade är dock fortsatt hög och väntas inom prognosperioden överstiga 
efterfrågan. Ett relativt stort överskott är därför att vänta fram till år 2020.

FIGUR 61  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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PsYkologer

PsYkologernas arbetsmarknad vidgas
Det fanns år 2009 ca 2 400 förvärvsarbetande med psykologutbildning i Stock
holms län. Närmare 60 procent av dessa arbetar även som psykologer. En viss 
andel arbetar också som universitets eller högskolelärare. Kvinnorna utgör 
en betydande majoritet bland de psykologutbildade, vilket även väntas bestå i 
framtiden. Medelåldern är relativt hög, med 39 procent äldre än 55 år. Idag är 
en majoritet av psykologerna aktiva inom offentlig sektor och i första hand inom 
vård och omsorg inom landstinget. Psykologernas arbetsmarknad håller dock på 
att vidgas eftersom deras kompetens efterfrågas inom allt större områden.

balansen väntas, men brist På Yrkeserfarenhet
Tillgången till utbildade psykologer väntas öka stadigt under prognosperioden. 
Enligt arbetsgivarnas bedömningar råder det idag brist på yrkeserfarna psykolo
ger medan tillgången på nyutexaminerade är god. Samtidigt ökar efterfrågan i 
samma takt, vilket gör att en balans på arbetsmarknaden i stort sett väntas före
ligga under större delen av perioden, med risk för endast ett marginellt överskott.

FIGUR 62  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020

År

Antal

2000   2005        2010           2015            2020

PROGNOSUTFALL

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Förvärvsarbetande

Efterfrågan

Tillgång

könSfördelning %

 2010 2020

Män 30 31

Kvinnor 70 69

arbetSmarknadSSituation 2020

Överskott 140 personer  + 5 %



74

samhälls- och beteendevetare,  
förvaltningsUtbildning

bred Utbildning med stor YrkessPridning
Samhälls och beteendevetenskapliga utbildningar är ett stort område, som 
omfattar examina inom bland annat kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap, 
psykologi och utbildningar inom administration, organisation och förvaltning. 
Utbildningen ger en generell kompetens, vilket gör att spridningen över olika 
yrken blir stor. I Stockholms län fanns år 2009 nära 21 000 förvärvsarbetande 
med denna utbildning. Andelen kvinnor är 60 procent, men andelen väntas öka 
betydligt de närmaste åren. Medelåldern är relativt hög och andelen förvärvs
arbetande över 55 år är 34 procent. Det vanligaste yrket är personaltjänstemän, 
yrkesvägledare eller organisationsutvecklare, men på grund av den stora sprid
ningen återfinns endast 15 procent inom detta yrke.

balans trots stora Pensionsavgångar
Stora pensionsavgångar bland de utbildade inom samhälls och beteendevetenskap 
samt förvaltningsutbildning är att vänta, varför ökningen av tillgången endast väntas 
bli måttlig. Samtidigt ökar efterfrågan också endast i begränsad omfattning. Samman
taget gör detta att en balans i Stockholms län väntas bestå under hela prognosperioden. 
Vidare bör man även ha i åtanke att kompetensen hos samhälls och beteendevetare 
ligger nära den hos andra grupper på arbetsmarknaden, t.ex. ekonomer och jurister. 
Detta innebär en hög grad av såväl utbytbarhet som konkurrens dem emellan.

FIGUR 63  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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sYstemvetare

endast en av tio är äldre än 55 år
Utbildningar inom ITområdet har stor bredd med flera olika inriktningar. Här 
finns t.ex. informatik, data och systemvetenskap. Vissa utbildningar har mer 
specialiserade inriktningar som exempelvis dataspelsutveckling eller ekonomi och 
IT. Antalet förvärvsarbetande i Stockholms län med systemvetarutbildning var 
år 2009 ca 11 000. Två av tre är män – ett förhållande som väntas kvarstå även 
fortsättningsvis – och medelåldern är mycket låg. Endast 11 procent är äldre än 55 
år. Det vanligaste yrket är dataspecialister eller datatekniker och dataoperatörer.

risk för brist På sYstemvetare – men svårbedömd bransch
ITbranschen är konjunkturkänslig och därmed förhållandevis svårbedömd. Till
gången till systemvetare beräknas dock fortsätta öka under prognosperioden, till 
stor del på grund av att medelåldern är låg och pensionsavgångarna därmed blir 
fåtaliga. Efterfrågan väntas öka i ännu högre takt än tillgången, vilket innebär 
en risk för en brist på utbildade systemvetare i Stockholms län fram till år 2020. 
Ett osäkerhetsmoment är dock att systemvetarutbildade även konkurrerar med 
andra utbildningsgrupper på arbetsmarknaden, t.ex. ingenjörer i datateknik och 
naturvetare inriktade mot teknisk informationsbehandling.

FIGUR 64  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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kemister

vanligt med samarbete med andra natUrvetare
Kemister återfinns traditionellt inom laboratoriearbeten inriktade på läkemedels, 
miljö eller materialkemi. Man samarbetar ofta med andra naturvetare inom 
discipliner som fysik, biologi och kemi. Forskning inom tillverkningsindustrin i 
det privata näringslivet, främst kemisk industri, petroleum och pappersmasse
industri, är också vanliga inriktningar. I Stockholms län fanns det år 2009 ca  
2 400 förvärvsarbetande med kemiutbildning. Det vanligaste yrket är kemist, 
men yrkesspridningen är relativt stor. Det är även vanligt att arbeta som uni
versitets eller högskolelärare eller som laboratorieingenjör, kemiingenjör eller 
kemitekniker. Könsfördelningen är relativt jämn och medelåldern relativt låg med 
en andel på 13 procent äldre än 55 år.

minskad tillgång På kemister ger brist
Efter en något svag utveckling väntas nu efterfrågan på utbildade kemister öka 
i Stockholms län fram till år 2020. Samtidigt beräknas tillgången, trots relativt 
få pensionsavgångar, att avta något. En situation med ett visst överskott väntas 
därför i Stockholms län övergå till en påtaglig brist.

FIGUR 65  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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fYsiker

hög andel män bland fYsiker
Utbildade fysiker är främst verksamma inom högteknologisk forskning och har en 
rad olika inriktningar. Däribland finns partikel, bio, kvant, kärn, atom, radio 
och materialfysik. Även meteorologi, sjukhusfysik och astronomi är angränsande 
områden. Det fanns år 2009 ca 1 100 förvärvsarbetande med fysikutbildning 
i Stockholms län. Fyra av fem är män och 19 procent är äldre än 55 år. Det 
vanligaste yrket är universitets eller högskolelärare, men en stor andel arbetar 
även som fysiker, dataspecialister eller civilingenjörer med inriktning mot elkraft, 
elektronik eller teleteknik.

stagnerande tillgång ger risk för brist
Efterfrågan på fysiker har under en period varit begränsad och det har varit svårt 
att få arbete. Från 2010 väntas dock efterfrågan stadigt stiga i Stockholms län, 
genom att ny spetskompetens både efterfrågas inom de traditionella näringsgre
narna och genom att helt nya verksamhetsområden öppnas upp. Samtidigt minskar 
tillgången när tillflödet av nybörjare minskar. Detta väntas leda till ett relativt 
stort gap med risk för brist på utbildade fysiker i Stockholms län fram till år 2020.

FIGUR 66  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020

År

Antal

Förvärvsarbetande

Efterfrågan

Tillgång

2000   2005        2010              2015                 2020

PROGNOSUTFALL

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

könSfördelning %

 2010 2020

Män 78 78

Kvinnor 22 22

arbetSmarknadSSituation 2020

Brist -240 personer  - 18 %



78

tekniskt gYmnasiUm (2–3 år)

stor grUPP med äldre teknisk gYmnasieUtbildning
Denna utbildningsgrupp omfattar gymnasieskolans teknikprogram samt motsva
rande äldre utbildningar, både två och treåriga. Inriktningen ger behörighet till 
högskolans civilingenjörs och högskoleingenjörsutbildningar och är i huvudsak 
studieförberedande till sin karaktär. I gruppen ingår till stor del också personer 
som genomgick den gamla gymnasieskolans två eller treåriga tekniska linjer 
utan att därefter ta någon högskoleexamen. Utbildningsgruppen domineras full
ständigt av män och medelåldern är hög. Över hälften är över 55 år och många 
pensionsavgångar väntas. I Stockholms län fanns det år 2009 ca 17 000 förvärvs
arbetande med denna utbildning. Yrkesspridningen är mycket stor, eftersom 
utbildningen inte ger någon särskild yrkesexamen. 

stora Pensionsavgångar ger risk för brist
Efterfrågan på personer med teknisk gymnasial utbildning i Stockholms län vän
tas vara oförändrad eller svagt minskande under prognosperioden. Samtidigt gör 
de många pensionsavgångarna och det lilla inflödet av nyutexaminerade med en
bart gymnasial examen att tillgången beräknas minska kraftigt fram till år 2020. 
Detta gör att det väntas en betydande brist på tekniskt gymnasialt utbildade.

FIGUR 67  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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bYggUtbildning (gYmnasial)

intresset för Utbildningen starkt konJUnktUrberoende
Gymnasial byggutbildning ger möjlighet att börja jobba direkt efter examen eller 
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Dagens gymnasieprogram har fem hu
vudinriktningar; anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning, måleri 
samt plåtslageri. Intresset för byggutbildningen är starkt konjunkturberoende och 
svängningarna i antalet sökande har varierat stort med byggbranschens upp och 
nedgångar. Byggbranschen domineras i mycket hög grad av män och endast små 
förändringar är att vänta fram till år 2020. Medelåldern är låg och andelen över 
55 år är endast 7 procent. Det fanns år 2009 närmare 21 000 förvärvsarbetande i 
Stockholms län med gymnasial byggutbildning. Yrkesspridningen är förhållandevis 
stor och endast omkring 40 procent arbetar med någon form av byggnadsarbete.

balans bland bYggUtbildade i stockholms län
Efterfrågan på byggutbildade är kraftigt beroende av byggbranschens utveckl
ing. I Stockholms län väntas bostadsbyggande och ombyggnationer fortsätta i 
sådan utsträckning att efterfrågan fortsätter stiga fram till år 2020. Den låga 
medelåldern och de därpå följande fåtaliga pensionsavgångarna gör att även till
gången fortsätter öka i samma takt. Arbetsmarknadssituationen bedöms därför 
vara i balans under hela prognosperioden.

FIGUR 68  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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elektro- och datateknisk Utbildning 
(gYmnasial)

stor YrkessPridning
Denna utbildningsgrupp omfattar gymnasieskolans elprogram samt motsvarande 
äldre utbildningar. Personer med denna utbildning är inriktade mot installation, 
reparation och underhåll av el och teleanläggningar samt datornät. Utbildningen 
ger möjlighet att börja jobba direkt efter examen eller studera vidare inom yrkes
högskolan. Antalet förvärvsarbetande i Stockholms län med el och datateknisk 
utbildning var år 2009 drygt 29 000. Den absoluta majoriteten är män och 
medelåldern är låg – endast 9 procent är äldre än 55 år. Det vanligaste yrket är 
byggnadshantverkare, men yrkesspridningen är stor.

risk för visst överskott
El och datatekniskt utbildade arbetar ofta inom byggrelaterade branscher, så 
efterfrågan styrs i viss mån av utvecklingen av dessa, dock inte i så hög grad 
som rena byggutbildade. Trenden går även mot ökade kompetenskrav inom tek
nikbranschen, vilket kan innebära krav på högre utbildning. Detta kan också i 
viss mån påverka efterfrågan. I Stockholms län väntas efterfrågan öka i måttlig 
omfattning, men även tillgången bedöms öka i minst lika hög grad. Följden vän
tas bli en risk för ett visst överskott fram till år 2020.

FIGUR 69  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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fordons- och farkostUtbildning  
(gYmnasial)

endast en av tJUgo är kvinna
Gymnasial utbildning inom fordons och farkostområdet omfattar gymnasiesko
lans fordonsprogram med inriktning mot personbilsteknik, maskin och lastbils
teknik, karosseri och flygteknik samt inriktningen sjöfartsteknik på gymnasie
skolans energiprogram. Utbildningarna är inriktade mot felsökning, service, 
underhåll och reparationer. År 2009 fanns det drygt 29 000 förvärvsarbetande 
med fordons och farkostutbildning i Stockholms län. Av dem är 96 procent män 
och endast 7 procent är äldre än 55 år. Det vanligaste yrket är maskin och mo
torreparatörer, men endast 16 procent återfinns där, så yrkesspridningen är stor.

viss brist trots ökad tillgång
Efterfrågan på fordons och farkostutbildade väntas öka konstant i Stockholms 
län under prognosperioden. Bland annat efterfrågas i hög utsträckning lastbilsme
kaniker och bilmekaniker med kunskap i specifika bilmärken. Tillgången beräknas 
också öka, men inte i tillräcklig omfattning för att matcha den ökade efterfrågan. 
Det väntas därför fram till år 2020 uppstå en viss brist på arbetsmarknaden.

FIGUR 70  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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indUstriUtbildning (gYmnasial)

indUstriJobb direkt efter examen
Utbildning inom gymnasieskolans industritekniska program ger kompetens 
att arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och 
svetsning inom teknisk industri. Utbildningen ger möjlighet att börja jobba direkt 
efter examen eller studera vidare inom yrkeshögskolan. Inriktningar inom det nu
varande gymnasieprogrammet omfattar bland annat driftsäkerhet och underhåll, 
processteknik, produkt och maskinteknik samt svetsteknik. Det fanns år 2009 ca 
20 000 förvärvsarbetande med industriutbildning i Stockholms län. Huvuddelen 
(85 procent) är män och 15 procent är äldre än 55 år. Yrkesspridningen är mycket 
stor. Det vanligaste yrket är byggnads och anläggningsarbetare, men endast 6 
procent av utbildningsgruppen återfinns där. Totalt sett är det bara en tredjedel 
som arbetar inom något hantverks, industri eller transportyrke.

risk för brist trots oförändrad efterfrågan
Trots stora minskningar av antalet anställda inom industrin ända sedan 90talets 
början, väntas det fortfarande finnas ett behov av kvalificerade industriarbetare, till stor 
det beroende på den snabba tekniska utvecklingen. Efterfrågan beräknas därför 
vara konstant i Stockholms län under hela prognosperioden. Relativt få nyutexamine
rade varje år gör dock att tillgången inte fylls på i den takt som krävs för att matcha eft
erfrågan. En betydande brist på industriutbildade kan därför väntas fram till år 2020.

FIGUR 71  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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energi- och vvs-Utbildning (gYmnasial)

nästan UteslUtande män
Denna utbildningsgrupp omfattar gymnasieskolans energiprogram samt motsva
rande äldre utbildningar. Personer med denna utbildning är inriktade mot instal
lation och reparation av kraft, värme, vatten och avloppsanläggningar. Utbild
ningen ger möjlighet att börja jobba direkt efter examen eller studera vidare inom 
yrkeshögskolan. Det fanns år 2009 ca 5 000 förvärvsarbetande med energi och 
VVSutbildning i Stockholms län. Nästan samtliga är män och medelåldern är 
bland de lägsta på arbetsmarknaden med endast 7 procent äldre än 55 år. Det van
ligaste yrket är byggnadshantverkare, där ungefär en tredjedel av utbildningsgrup
pen arbetar. I övrigt är yrkesspridningen stor.

balansen Under hela Perioden
Efterfrågan på utbildade inom energi och VVSområdet i Stockholms län väntas 
fortsätta öka under hela prognosperioden, då det hela tiden pågår arbete med att 
utveckla nya, mer energisnåla system. Tillgången beräknas dock stiga i ungefär 
samma takt, så att den ökade efterfrågan matchas. Därmed väntas ett balanserat 
läge på arbetsmarknaden för energi och VVSutbildade kvarstå fram till år 2020.

FIGUR 72  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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arkitekter

stora Pensionsavgångar
En arkitekt arbetar med planering av byggnader och byggda miljöer, där målet 
är att anpassa byggnaden både konstnärligt och kontextuellt med den omgivn
ing den är placerad i, samt utforma dess interiör med en rumslig medvetenhet. 
I arbetet ingår även samordningsroller under byggtiden, samt i allt högre grad 
vård och utveckling av befintliga byggnader och miljöer. Även stadsplanering 
och bygglovshantering utförs inom kommunerna av arkitekter. Offentlig sektor 
är därmed en viktig arbetsgivare för arkitekter, men tre fjärdedelar arbetar ändå 
inom privata företag. År 2009 fanns det ca 2 300 förvärvsarbetande i Stockholms 
län med arkitektutbildning. En knapp majoritet är män, men till år 2020 väntas 
förhållandena vara de omvända. Medelåldern är relativt hög – nästan en av tre är 
över 55 år, så stora pensionsavgångar är att vänta.

risk för betYdande brist
En stark byggverksamhet gynnar arkitekternas arbetsmarknad som är särskilt 
känslig för svängningar i konjunkturen. I Stockholms län väntas utvecklingen 
inom byggsektorn fortsatt vara stark, vilket innebär att efterfrågan beräknas stiga 
betydligt under prognosperioden. På grund av den höga medelåldern kommer 
stora pensionsavgångar att följa de närmaste åren, vilket innebär att tillgången 
endast kommer växa i mycket begränsad utsträckning. Sammantaget ger detta en 
påtaglig risk för en brist på arkitekter i Stockholms län fram till år 2020. 

FIGUR 73  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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civilingenJörer: totalt

bred Utbildning med många inriktningar
Civilingenjörsutbildning är en femårig utbildning med flera olika inriktningar, 
exempelvis bygg, kemi, data, elektro och maskinteknik samt teknisk fysik. 
Förutom rena civilingenjörsyrken kan utbildade civilingenjörer även arbeta som 
dataspecialister, ingenjörer eller tekniker med arbetsuppgifter som konstruktion, 
produktutveckling, forskning eller marknadsföring. I Stockholms län fanns det 
år 2009 nära 39 000 förvärvsarbetande med civilingenjörsutbildning. Tre av fyra 
är män, men denna andel väntas minska något under prognosperioden. Medel
åldern är måttligt hög och 14 procent är äldre än 55 år.

totalt sett balans bland civilingenJörer
Arbetsmarknaden för civilingenjörer varierar en hel del beroende på inriktning. 
Enligt arbetsgivarna är det brist på yrkeserfarna civilingenjörer, men totalt sett 
med samtliga nyutexaminerade och de måttliga pensionsavgångar, beräknas till
gången ändå bli god. Efterfrågan stiger i samma utsträckning, så att situationen 
sammantaget väntas uppnå balans.

FIGUR 74  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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civilingenJörer: väg och vatten,  
bYggnad, lantmäteri

andelen kvinnor ökar
Civilingenjörer med inriktning mot väg och vatten, byggnad och lantmäteri 
arbetar ofta med projektering, produktion, teknisk miljövård, lantmäteri och 
förvaltning. Det vanligaste yrket är rena civilingenjörsarbeten med inriktning 
mot bygg, anläggning och lantmäteri. Byggnadsingenjörer, byggtekniker och 
kartingen jörer eller olika former av chefsbefattningar är också relativt vanliga.  
År 2009 fanns det ca 6 400 civilingenjörer med inriktning mot väg och vatten, 
byg  gnad eller lantmäteri i Stockholms län. Nära 70 procent är män, men den 
andelen väntas sjunka. En av fem är äldre än 55 år, så ett visst antal pensions  av
gångar beräknas ske inom närtid.

stora anläggningsProJekt ger gYnnsam Utveckling
Större anläggningsarbeten, omfattande vägar, järnvägar och broar, är mindre 
konjunkturkänsliga än byggbranschen. Efterfrågan på civilingenjörer inom väg 
och vatten, byggnad och lantmäteri väntas därför öka tämligen stabilt i Stockholms 
län, där ett antal större anläggningsarbeten pågår eller planeras. Samtidigt beräknas 
även tillgången öka i samma takt, så att efterfrågan matchas relativt väl. Fram till 
år 2020 väntas därför arbetsmarknaden vara i balans för civilingenjörer med 
denna inriktning.

FIGUR 75  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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civilingenJörer: maskin-, fordon- och 
farkostteknik, indUstriell ekonomi

många har en chefsbefattning
Civilingenjörer med inriktning mot maskin, fordons och farkostteknik samt 
industriell ekonomi arbetar främst inom transportmedelsindustrin, maskinindu
strin och industrin för el och optikprodukter. Arbetsuppgifterna kan omfatta 
exempelvis produktion, produktutveckling eller industriell organisation. Det 
fanns år 2009 ca 9 000 förvärvsarbetande med civilingenjörsutbildning inom 
maskin, fordon och farkostteknik samt industriell ekonomi i Stockholms län. 
Det vanligaste yrket är civilingenjörer med maskininriktning, men även dataspe
cialister och olika former av chefsbefattningar är vanliga. Männens andel minskar 
något under perioden och medelåldern är förhållandevis låg.

balans hela Perioden, men brist På Yrkeserfarna
Efterfrågan på civilingenjörer med denna inriktning väntas öka stadigt under 
hela prognosperioden. Det råder enligt arbetsgivarna brist på yrkeserfarna ci
vilingenjörer med inriktning både mot maskin, fordons och farkostteknik samt 
mot industriell ekonomi, men god tillgång till nyutexaminerade. Detta gör att det 
totalt sett väntas finnas tillräcklig tillgång för att matcha efterfrågan. Balans på 
arbetsmarknaden i Stockholms län beräknas därför föreligga under hela perioden 
fram till år 2020.

FIGUR 76  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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civilingenJörer: teknisk fYsik,  
elektro- och datateknik

bred inriktning
Civilingenjörer med inriktning mot teknisk fysik kan arbeta som utvecklare och 
forskningsledare inom många olika områden som har teknisk och vetenskaplig 
anknytning. Exempel på arbetsplatser är små forskningsintensiva spjutspets före
tag, högteknologiska industriföretag samt högskolor och forskningslaboratorier. 
Inriktning mot elektroteknik har en bred och global arbetsmarknad, som ofta 
handlar om utveckling av små komponenter, större delsystem eller utrustning för 
produktion och distribution av el. Datateknisk inriktning innebär ofta arbete med 
design av datasystem för alla sektorer i samhället. År 2009 fanns det ca 15 000 
förvärvsarbetande i Stockholms län med denna utbildning. De flesta är män och 
andelen väntas endast sjunka marginellt. Medelåldern är relativt låg med en andel 
över 55 år på 13 procent.

risk för visst överskott
Efterfrågan på civilingenjörer med inriktning på teknisk fysik, elektro och data
teknik väntas stiga i stadig takt under hela prognosperioden. Tillgången väntas 
dock öka i ännu högre grad, vilket kan ge viss risk för ett överskott. Utbildning
en har dock en stor bredd och exempelvis datatekniskt inriktade har viss utbyt
barhet med systemvetare.

FIGUR 77  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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civilingenJörer: kemi-, bio-,  
material och geoteknik

På väg mot Jämn könsfördelning
Civilingenjörsutbildade med inriktning mot kemi, bio, material och geoteknik 
kan arbeta med bland annat produktutveckling, forskning eller produktförädling 
inom exempelvis kemisk industri, läkemedels och livsmedelsindustri samt 
biotekniska småföretag. Det fanns år 2009 drygt 5 000 förvärvsarbetande i 
Stockholms län med denna utbildning. En knapp majoritet är män, men köns
fördelningen väntas bli jämn fram till år 2020. Medelåldern är förhållandevis 
låg, med en andel över 55 år på 18 procent. Det vanligaste yrket är civilingenjörer 
med inriktning mot kemi, gruvteknik och metallurgi, men endast 10 procent av 
utbildningskategorin återfinns här, så yrkesspridningen är mycket stor. 

balans Under hela Perioden
Efterfrågan väntas öka stadigt under prognosperioden, samtidigt som tillgången 
växer i ungefär samma takt. Antalet pensionsavgångar förväntas inte vara så 
stora, på grund av den låga medelåldern. Arbetsmarknadssituationen i Stockholms 
län beräknas därmed befinna sig i balans fram till år 2020.

FIGUR 78  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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högskoleingenJörer: totalt

bred Utbildning med många inriktningar
Högskoleingenjör är en treårig (tidigare tvåårig) utbildning med examen inom 
något av ett antal tekniska ämnen. Exempel på inriktningar är väg och vatten, 
byggnad, lantmäteri, maskin, industriell ekonomi, teknisk fysik, data, elektroteknik, 
kemi, bio, material och bergsteknik. Generellt sett arbetar högskoleingenjören i 
första hand med att utveckla och förbättra befintlig teknik. Utbildningen är mer 
praktiskt inriktad än civilingenjörsutbildningen. I denna grupp redovisas även 
de som läst fjärde året på gymnasiets tekniska program. Det fanns år 2009 ca 
31 000 förvärvsarbetande med högskoleingenjörsutbildning i Stockholms län. 
Huvuddelen, närmare nio av tio, är män och endast 12 procent är äldre än 55 år.

stora rekrYteringsbehov när gYmnasieingenJörerna Pensioneras
Efterfrågan på högskoleingenjörer väntas stiga relativt kraftigt under prognosperioden, 
till stor del på grund av att många gymnasieingenjörer kommer att pensioneras 
och behöva ersättas av högre utbildad arbetskraft. Tillgången beräknas dock vara 
relativt konstant i Stockholms län, med endast en marginell ökning av utbudet. 
Detta innebär en påtaglig risk för brist på arbetsmarknaden totalt sett.

FIGUR 79  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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högskoleingenJörer: elektroteknik, 
teknisk fYsik, data

mYcket låg medelålder
Högskoleingenjörer med inriktning mot elektroteknik, teknisk fysik och data är 
verksamma inom exempelvis elektronik och inbyggda system, telekommunikation 
och datornätverk, mobil kommunikation eller elkraftteknik. År 2009 fanns det 
ca 14 000 förvärvsarbetande med denna utbildning i Stockholms län. Nästan 90 
procent är män och andelen väntas inte förändras nämnvärt under prognos
perioden. Medelåldern är bland de yngsta av alla utbildningsgrupper, med endast 
6 procent äldre än 55 år. De vanligaste yrkena är dataspecialister eller ingenjörs
yrken med inriktning mot elektronik och datateknik. 

risk för betYdande brist
Med stora pensionsavgångar bland gymnasieingenjörerna, väntas dessa behöva 
ersättas av mer kvalificerade högskoleingenjörer. Efterfrågan beräknas därför 
fortsätta öka för den utbildningsgruppen i Stockholms län under hela prognos
perioden. Tillgången väntas däremot vara i princip oförändrad, vilket indikerar 
att det föreligger risk för en betydande risk för brist på högskoleingenjörer med 
inriktning mot elektroteknik, teknisk fysik och data.

FIGUR 80  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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natUrbrUksUtbildning (gYmnasial)

arbetar inom flera olika näringar
Utbildningen inom naturbruk är en treårig gymnasieutbildning som omfattar 
tre olika inriktningar: djur, skog och trädgård. De olika inriktningarna leder 
till relativt spridda yrken. Inriktningen mot djur leder till arbeten som djurupp
födare eller djurskötare. Skogsinriktningen leder till arbeten som skogsarbetare 
eller arbeten som maskinförare. Den tredje inriktningen leder till yrken inom 
trädgårdsarbete. År 2010 var könsfördelning jämn, men kvinnorna bedöms öka 
under prognosperioden och år 2020 beräknas andelen kvinnor vara 61 procent. De 
vanligaste yrkeskategorierna för naturbruksutbildade är vårdbiträden och personliga 
assistenter eller försäljare inom detaljhandeln med drygt 6 procent vardera.  
4 procent arbetar som växtodlare och 3 procent arbetar som djuruppfödare eller 
djurskötare. Yrkesgruppen är ung då endast 12 procent är över 55 år. 

risk för överskott
År 2010 var det cirka 6 000 förvärvsarbetande med naturbruksutbildning i 
Stockholms län. Tillgången förväntas öka fram till år 2020 med cirka 1 500, 
vilket motsvarar en ökning med 25 procent. Även efterfrågan förväntas att öka, 
men inte i samma utsträckning. Fram till år 2020 bedöms den ha ökat med cirka 
500 personer, vilket motsvarar en ökning med drygt 8 procent. År 2020 bedöms 
det därför vara ett överskott på naturbruksutbildade.  

FIGUR 81  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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agronomer, hortonomer

bred arbetsmarknad
Agronom och hortonomutbildningarna är två längre högskoleutbildningar. 
Agronomutbildningen ges vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och 
hortonomutbildningen ges vid Alnarp i Skåne. En agronom kan ha flera olika 
yrkesroller, många arbetar med forskning, utbildning och marknadsföring inom 
exempelvis jordbruk, livsmedel och landsbygdsutveckling. Det avspeglas i statis
tiken över de utbildade agronomernas vanligaste yrken. 11 procent arbetar som 
administratörer inom offentlig förvaltning, 7 procent som chefstjänstemän eller 
verkställande direktörer, 7 procent arbetar som just agronomer eller hortonomer 
och 7 procent som företagsekonomer, marknadsförare och marknadsanalytiker. 
År 2010 var könsfördelningen jämn men, år 2020 bedöms andelen kvinnor ha 
ökat till 57 procent då utbildningarna är kvinnodominerade. Yrkeskåren har rela
tivt få (20 procent) över 55 år.   

risk för överskott 
År 2010 förvärvsarbetade cirka 900 utbildade agronomer och hortonomer i 
Stockholms län. Tillgången förväntas öka till drygt 1 000 utbildade och efterfrågan 
bedöms även öka men inte i samma utsträckning. År 2020 förväntas det vara 
ett överskott på cirka 100 agronomer och hortonomer. Då deras arbetsmarknad är 
bred så kan efterfrågan på agronomer och hortonomer vara relativt svårbedömd. 

FIGUR 82  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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veterinärer

kvinnodominansen ökar 
En veterinärs arbetsuppgifter består bland annat av att behandla och förebygga 
sjukdomar hos djur. Veterinäryrket har länge dominerats av djursjukvård inom 
jordbruket men under senare tid har hälsovård för sällskapsdjur och sporthästar 
blivit en större marknad. Veterinärer behövs även inom slakteri och livsmedels
säkerhet som besiktningsveterinärer. Läkemedelsindustrin fodrar även en veterinärs 
kompetens. Andelen manliga utbildade veterinärer var år 2010 32 procent, men 
väntas minska till 22 procent år 2020. Andelen veterinärer över 55 är 24 procent. 
56 procent av alla utbildade arbetar som veterinärer. Alla veterinärer som är 
utbildade i Sverige är utbildade vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. 

risk för brist På veterinärer 
År 2010 förvärvsarbetade drygt 400 utbildade veterinärer i Stockholms län. Både 
tillgången och efterfrågan bedöms öka fram till år 2020. Efterfrågan bedöms öka 
med nästan 200 vilket motsvarar en ökning på 50 procent. Tillgången bedöms 
öka något mindre med drygt 100 veterinärer vilket innebär att det förväntas vara 
en brist på drygt 50 veterinärer år 2020. Detta är en relativt stor brist med hänsyn 
till att det är en liten yrkesgrupp. 

FIGUR 83  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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barn- och fritidsUtbildning (gYmnasial)

tillgången På män förväntas öka
Antalet förvärvsarbetande med barn och fritidsutbildning i Stockholms län är 
cirka 17 000, varav 16 procent är över 55 år. 38 procent av de förvärvsarbetande 
med barn och fritidsutbildning arbetar som barnskötare och 11 procent arbetar 
som vårdbiträden och personliga assistenter. Andelen män i utbildningskategorin 
är 12 procent men väntas öka till 16 procent.   

risk för arbetskraftsbrist 
Kompetenskraven inom barnomsorgen höjs och förskolelärare efterfrågas i större 
utsträckning. Men även efterfrågan på barn och fritidsutbildade väntas öka i takt 
med att barnkullarna ökar. År 2020 beräknas behovet av förvärvsarbetande med 
barn och fritidsutbildning vara cirka 21 000, men den beräknade tillgången är 
cirka 17 000. Detta innebär en förväntad arbetskraftsbrist på barn och fritidsut
bildade. Då många med barn och fritidsutbildning idag arbetar inom vård och 
omsorg bidrar det till en ökad efterfrågan inom denna utbildningsgrupp. Den 
ökade efterfrågan kan ses som en brist på personal i andra branscher snarare än 
efterfrågan på personal med barn och fritidsutbildning.  

FIGUR 84  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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omvårdnadsUtbildade (gYmnasial)

kvinnodominansen väntas minska något  
Omvårdnadsutbildningen på gymnasienivå leder bland annat till arbete som un
dersköterska, vårdare och personlig assistent. Antalet förvärvsarbetande har sjunkit 
med cirka 5000 de senaste 10 åren och är i dag cirka 23 000 i Stockholms län. 
Andelen män i utbildningsgruppen är 13 procent men andelen förväntas öka något. 
Det vanligaste yrket är undersköterska men vårdbiträden och personliga assistenter 
är även vanliga yrken. Var fjärde person i utbildningskategorin är över 55 år. 

risk för arbetskraftsbrist
Tillgången på omvårdnadsutbildade förväntas att minska då intresset för utbild
ningarna är lågt. Samtidigt väntas efterfrågan öka kraftigt fram till år 2020. 
Detta leder till en risk för arbetskraftsbrist på personer med en gymnasial om
vårdnadsutbildning. En av orsakerna till den ökade efterfrågan är den åldrande 
befolkningen. En ytterligare orsak till den kraftiga efterfrågeökningen är att 
personer som arbetar inom omvårdnadsyrkena i större utsträckning förväntas ha 
en omvårdnadsutbildning.

FIGUR 85  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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aPotekare

minskad andel män
Apotekarutbildningen är en femårig akademisk yrkesutbildning som ger en bred 
kunskapsbas inom kemi, biovetenskap och farmaci. Drygt var fjärde med en 
apotekarutbildning är man, men andelen väntas minska något fram till år 2020. 
Yrkeskåren är relativt ung då 82 procent av de förvärvsarbetande med apotekar
utbildning är under 55 år. 21 procent av personerna med en apotekarutbildning 
arbetar som apotekare. Andra vanliga yrkeskategorier är farmakologer, kemister 
och chefer för mindre verksamheter.   

avregleringens effekter svårbedömda 
Tillgången på apotekare har ökat i och med att utbildningen byggts ut. År 2009 
förvärvsarbetade nästan 1 500 apotekare i Stockholms län. Både tillgången och 
efterfrågan förväntas öka men efterfrågan något mindre. År 2020 finns det risk 
för ett överskott av apotekare. Det bör även beaktas att avregleringen av apoteks
marknaden 2009 kan ha effekter på arbetsmarknaden som är svårbedömda.  

FIGUR 86  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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arbetsteraPeUter

fortsatt kvinnodominans  
Antalet förvärvsarbetande arbetsterapeuter var år 2009 cirka 1 500 i Stockholms 
län. Endast 4 procent av dem är män. Andelen förväntas inte öka märkbart 
fram till år 2020. En arbetsterapeuts arbetsuppgifter är exempelvis att anpassa 
bostaden och arbetsplatsen samt prova ut tekniska hjälpmedel åt sjuka och 
handikappade. En arbetsterapeuts uppgift är ge möjligheter och underlätta för 
sjuka och handikappade att klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. 68 
procent av alla utbildade arbetsterapeuter arbetar som arbetsterapeuter och andelen 
över 55 år är 23 procent. 

åldrande befolkning bakom en ökad efterfrågan 
I dag är det balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetsterapeuter. Tillgången 
förväntas vara i princip oförändrad fram till år 2020. Efterfrågan väntas öka 
något och ett litet underskott kan förväntas uppstå. Ökningen i efterfrågan beror 
främst på den åldrande befolkningen och med dem ett ökande behov av rehabil
itering och förebyggande insatser. 

FIGUR 87  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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biomedicinska analYtiker

39 Procent är över 55 år 
2009 fanns det ca 2 800 förvärvsarbetande biomedicinska analytiker i Stock
holms län. 58 procent av de utbildade eller de med motsvarande äldre utbildning 
som laboratorieassistent arbetar som biomedicinska analytiker. 90 procent av de 
förvärvsarbetande är kvinnor men andelen män bedöms öka till 14 procent år 
2020. Andelen förvärvsarbetande i yrkeskategorin som är över 55 år är 39 pro
cent vilket innebär att biomedicinska analytiker har en relativt hög medelålder.  

stor arbetskraftsbrist 
Tillgången på biomedicinska analytiker förväntas minska kraftigt. Fram till 
år 2020 bedöms tillgången att ha minskat med cirka 800 till 2000. Efterfrå
gan på biomedicinska analytiker förväntas samtidigt att öka med drygt 300 till 
cirka 3100. Det innebär att år 2020 bedöms det vara en stor arbetskraftsbrist 
på biomedicinska analytiker. Tillgången på biomedicinska analytiker beräknas 
vara cirka 65 procent av efterfrågan. Orsakerna till bristen är att intresset för 
utbildningen tidigare har varit svagt och utbildningsplatserna inte fylldes. Men 
i dagsläget är det fler sökande till utbildningarna än antal platser. Pensionsavgån
garna som kommer vara stora under perioden är även en bidragande orsak till 
den förväntade arbetskraftsbristen. Till detta kommer även att utbildningen har 
legat nere och återupptagits samt att arbetsfältet har vidgats, vilket kan påverka 
den framtida balansen.  

FIGUR 88  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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läkare

Jämn könsfördelning   
År 2009 förvärvsarbetade cirka 10 000 med läkarutbildning som läkare i Stock
holms län. Andra yrkeskategorier som läkarutbildade arbetar inom är utbildning 
och forskning, egna företagare eller chefer. Könsfördelningen bland läkare är 
jämn. Idag är 51 procent av läkarna män men andelen förväntas minska med   
5 procentenheter till år 2020. Medelåldern bland läkare är relativt hög då  
33 procent är över 55 år.   

rekrYtering av läkare från Utlandet mildrar bristen
Tillgången på läkare bedöms öka med 1 000 personer till 11 000 år 2020, men 
efterfrågan på läkare bedöms öka med 2 000 till 12 000. Det innebär en förvän
tad läkarbrist år 2020. Den ökade efterfrågan beror delvis på den åldrande be
folkningen men även på att många läkare går i pension under prognosperioden. 

FIGUR 89  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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recePtarier

hög medelålder 
Receptarieutbildningen innebär tre års högskolestudier och ger kunskaper om 
läkemedel och läkemedelshantering. Antalet förvärvsarbetande i Stockholms län 
var år 2009 drygt 1 000. Endast 3 procent är män men andelen förväntas öka 
till 6 procent år 2020. 58 procent av alla utbildade receptarier arbetar även som 
receptarier. 46 procent av de förvärvsarbetande receptarierna är över 55 år vilket 
indikerar en hög medelålder. 

risk för arbetskraftsbrist 
Efterfrågan på receptarier bedöms öka kraftigt från drygt 1 000 till cirka 1 300 
samtidigt förväntas tillgången på receptarier att sjunka med cirka 100. En orsak 
till den förväntade arbetskraftsbristen är att under de kommande tio åren vän
tas stora pensionsavgångar bland receptarierna. Efterfrågan på receptarier är 
svårbedömd till följd av avregleringen av apoteksmarknaden. Förändringen kan 
bidra till att efterfrågan ökar ytterligare då antalet arbetsgivare och arbetsplatser 
väntas öka ytterligare.

FIGUR 90  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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sJUkgYmnaster

hög andel egna företagare    
År 2009 förvärvsarbetade cirka 3000 utbildade sjukgymnaster i Stockholms län. 
Kvinnodominansen inom yrkeskategorin förväntas minska från 83 till 75 procent. 
50 procent av de förvärvsarbetande med sjukgymnastutbildning arbetar som 
sjukgymnaster och 18 procent av de förvärvsarbetande tillhör yrkeskategorin 
egna företagare. 21 procent av de förvärvsarbetande sjukgymnasterna är över  
55 år vilket kan indikera en relativt ung yrkeskategori.   

ökad efterfrågan till fölJd av ökade resUrser På  
förebYggande hälsovård
Tillgången på sjukgymnaster förväntas vara på samma nivå år 2020 som år 2010. 
Efterfrågan på sjukgymnaster bedöms öka från 3 000 till 3 500 fram till år 2020 
vilket innebär att det finns en risk för brist på sjukgymnaster. Behovet av sjuk
gymnaster förväntas öka till följd av att ökade resurser läggs på förebyggande 
hälsovård och rehabilitering av sjuka. Den åldrande befolkningen kommer även 
att öka behovet av sjukgymnaster.

FIGUR 91  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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sJUksköterskor

fortsatt kvinnodominans  
Antalet förvärvsarbetande med sjuksköterske, specialistsjuksköterske, barnmorske 
eller röntgensjuksköterskeexamen är cirka 24 000 i Stockholms län. Kvinnodomi
nansen förväntas inte att minska nämnvärt, år 2010 var 89 procent av sjuksköter
skorna kvinnor. 79 procent av alla sjuksköterskor är under 55 år. 52 procent av de 
utbildade sjuksköterskorna arbetar inom yrkeskategorin sjuksköterskor, medan 25 
procent arbetar som barnmorskor eller som sjuksköterskor med särskild kompetens. 

risk för brist På sJUksköterskor
Tillgången och efterfrågan på sjuksköterskor kommer att öka fram till år 2020, 
men efterfrågan förväntas öka i högre takt och år 2020 bedöms det råda en brist 
på cirka 1 000 sjuksköterskor. Dock kan det skilja mellan olika inriktningar, t.ex. 
grundutbildade och specialistsjuksköterskor och bristen utgörs framför allt av 
erfarna samt specialistsjuksköterskor. Den åldrande befolkningen bidrar till det 
ökade behovet inom äldreomsorgen. Tillgången på sjuksköterskor beräknas öka 
med drygt 12 procent mellan år 2010 och år 2020 och efterfrågan på sjuksköterskor 
beräknas öka med nästan 17 procent. 

FIGUR 92  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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socionomer

kvinnodominansen ökar    
Antalet förvärvsarbetande med socionomutbildning eller social omsorgsutbild
ning är cirka 9 000 i Stockholms län. Utbildningen är bred vilket innebär att 
socionomer kan arbeta inom flera olika områden. Ett stort antal arbetar som 
socialsekreterare, kuratorer eller som behandlingsassistenter. Många med 
socionom utbildning arbetar även som verksamhetschefer inom vård och omsorg. 
Andelen kvinnor är hög, 84 procent, och väntas öka med en procentenhet till år 
2020. 30 procent av alla förvärvsarbetande är över 55 år. 

risk för överskott 
Bedömningen av tillgången på nyutexaminerade försvåras av att den sociala 
omsorgsutbildningen har upphört. Behovet av personer med denna kompetens 
skall innefattas i socionomutbildningen. Tillgången på socionomer är god och det 
råder överskott på nyexaminerade socionomer. Tillgången väntas öka fram till 
år 2020 med cirka 2 000. Efterfrågan väntas även att öka, men inte i samma ut
sträckning. Efterfrågan på socionomer med inriktning mot äldreomsorg kommer 
främst att öka i samband med att befolkningen blir äldre. Den ökande tillgången 
innebär att det finns en risk för ett överskott på socionomer 2020.   

FIGUR 93  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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tandläkare

många egna företagare 
Antalet förvärvsarbetande med tandläkarutbildning är drygt 2000 i Stockholms 
län. De flesta förvärvsarbetar som tandläkare men en stor andel är registrerade 
som egna företagare som huvudsakliga sysselsättning, vilket till stor del utgör 
tandläkare med egen praktik. Könsfördelningen var relativt jämn år 2010 med 
56 procent kvinnor. Andelen bedöms dock öka till 60 procent år 2020 då en stor 
del av tandläkarstudenterna utgörs av kvinnor. Andelen förvärvsarbetande med 
tandläkarutbildning över 55 år är 30 procent. 

hög rörlighet 
Tillgången på tandläkare förväntas minska mellan år 2010 och år 2020 till följd 
av pensionsavgångar. Efterfrågan väntas öka med drygt 400 fram till år 2020. 
Den framtida tillgången på tandläkare är relativt svårbedömd då rörligheten 
över landsgränsen av tandläkare utbildade i Sverige är hög. Dessutom etablerar 
sig många tandläkare med utländsk bakgrund i Sverige. I prognosen bedöms 
netto migrationen vara noll. Under förutsättningen med lika hög inflyttning som 
utflyttning av tandläkare finns det en stor risk för brist på tandläkare år 2020. 

FIGUR 94  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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hotell- och restaUrangUtbildning 
(gYmnasial)

Ung Yrkeskår   
Gymnasieutbildningen hotell och restaurangprogrammet har yrkesinriktningar 
mot arbeten som kock, receptionist, bartender och serveringspersonal. Gränsen 
mellan yrkesrollerna är inte lika tydlig i dagsläget och personalen förväntas ha en 
bred kompetens. Hotell och restaurangverksamheten är konjunkturkänslig och 
präglas av hög konkurrens. Många med hotell och restaurangutbildning arbetar 
inom andra branscher samtidigt som många utan utbildning arbetar inom bran
schen. Den vanligaste yrkeskategorin för utbildade är restaurangpersonal som ut
gör 20 procent. Könsfördelningen är relativt jämn och bedöms fortsätta vara det 
fram till år 2020. De flesta som arbetar inom hotell och restaurangbranschen är 
unga vilket indikeras av att endast 6 procent är över 55 år. 

svårbedömd efterfrågan
2010 var det cirka 16 000 förvärvsarbetande i hotell och restaurangbranschen i 
Stockholms län. Både tillgång och efterfrågan förväntas öka till över 20 000 år 
2020. Tillgången bedöms öka något mindre än efterfrågan och det finns risk för 
att det kommer vara en liten arbetskraftsbrist på utbildade. Efterfrågan är även 
svårbedömd då branschen är konjunkturkänslig. Hur efterfrågan påverkas av den 
föreslagna sänkningen av restaurangmomsen är även svårbedömt. 

FIGUR 95  Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020
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befolkning
Indata för respektive region utgörs av befolkning 
per ettårsklass och kön 2009–2020. Regionernas 
egna befolkningsprognoser ligger till grund för 
befolkningsuppgifterna för åren 2011–2020.

ekonomi och arbetsmarknad,  
nationella förUtsättningar
I tabellen nedan visas nationella förutsättningar 
för makroekonomi och arbetsmarknad enligt 

Konjunkturinstitutets prognos (KI, Konjunk
turläget december 2010), fasta priser referensår 
2009. För att göra tabellen överskådlig har vissa år 
efter 2012 utelämnats. För perioden 2009 2012 
hämtas ytterligare förutsättningar från KI:s prog
noser för produktion, sysselsättning och produk
tivitet per MIGbransch (17 branscher). 

bilaga 1
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Bilagor 

Bilaga 1 - Nationella förutsättningar för prognosen  

Befolkning 

Indata för respektive region utgörs av befolkning per ettårsklass och kön 2009-
2020. Regionernas egna befolkningsprognoser ligger till grund för befolknings-
uppgifterna för åren 2011-2020. 
 
Ekonomi och arbetsmarknad, nationella förutsättningar 
I tabellen nedan visas nationella förutsättningar för makroekonomi och arbets-
marknad enligt Konjunkturinstitutets prognos (KI, Konjunkturläget december 
2010), fasta priser referensår 2009. För att göra tabellen överskådlig har vissa år 
efter 2012 utelämnats. För perioden 2009- 2012 hämtas ytterligare förutsätt-
ningar från KI:s prognoser för produktion, sysselsättning och produktivitet per 
MIG-bransch (17 branscher).  
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Modellen för att beräkna efterfrågan och tillgång 
på utbildade är i grunden samma som Statis
tiska centralbyrån använder på nationell nivå 
för rapporten Trender och Prognoser. För att 
kunna beskriva den regionala utvecklingen har 
dock vissa justeringar fått göras. I första hand 
avser detta att regionala befolkningsprognoser 
används istället för nationella, samt att statistik 
över regional in och utpendling tillkommer. För 
att bedöma utvecklingen av näringsgrenar och 
arbetsmarknader har rAps (regionalt analys och 
prognossystem) använts av WSP. 

Prognossystemet i rAps är uppbyggt kring fem 
delmodeller som länkar samman befolkning, ar
betsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad 
och en kommunal eftermodell. Delmodellerna 
bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik, 
SCB:s demografiantagande och långtidsutrednin
gens antaganden om produktivitetsutveckling per 
bransch. Tillsammans med ett antal justerbara 
parametrar kan rAps skapa prognoser och alter
nativa scenarion på regional nivå. Dessa kan ge en 
förståelse för olika regioners förutsättningar och 
för vilka effekter olika scenarier kan komma att få. 
I nuvarande version av rAps sträcker sig tidshori
sonten fram till år 2030.

efterfrågan På Utbildade

beräkningsmodellen
Beräkningarna av den framtida efterfrågan på olika 
utbildningsgrupper startar med en befolknings 
och sysselsättningsprognos och en bedömning av 
den framtida ekonomiska utvecklingen. Detta till
sammans ger den totala efterfrågan på arbetskraft i 
olika näringsgrenar. Därefter görs först antaganden 
om hur yrkesstrukturen per näringsgren och sedan 

utbildningsstrukturen per yrke kommer att utvecklas. 
Uppgifter från regionens egen befolknings

prognos sammanställs med ett antagande om 
förvärvsfrekvensens förändring i olika åldrar för 
inrikes respektive utrikes födda män respektive 
kvinnor, vilket tillsammans ger en prognos över 
det totala antalet förvärvsarbetande. 

Därefter görs kalkyler över den ekonomiska 
utvecklingen, som baseras på konjunkturinsti
tutets bedömningar fram till och med 2014 och 
för åren därefter på bedömningar som gjorts i 
långtidsutredningen (LU 2008). Det totala anta
let förvärvsarbetande, som räknades fram ovan, 
utgör en av förutsättningarna i dessa beräkningar. 
Resultatet av dessa beräkningar och sammanställ
ningar ger ett beräknat antal förvärvsarbetande i 
48 olika näringsgrenar fram till år 2020. 

Antaganden görs per näringsgren om de 
förvärvsarbetandes framtida fördelning på yrken, 
grundade på de förändringar som skedde under 
perioden 2005–2009. Där en tydlig utveck
lingstrend, över den totala regionala arbets
marknaden, har kunnat iakttas för ett yrke åren 
2005 till 2009 har, med vissa undantag, andelar
na fått utvecklas i varje näringsgren enligt den för 
näringsgrenen aktuella trenden. Yrkesandel som 
skattas enligt en trend antas utvecklas enligt halva 
den observerade årstakten. Övriga yrken behåller 
2009 års andel i samtliga näringsgrenar. Beräkn
ingarna resulterar i efterfrågat antal förvärvsar
betande per yrke. 

I nästa steg görs antaganden per yrke om de 
förvärvsarbetandes framtida fördelning på ut
bildning. Dessa antaganden grundas på vad SCB 
i riksprognosen bedömer vara en adekvat utbild
ningsstruktur för yrket. Med adekvat utbildn
ing avses en utbildning som inte bara matchar 

bilaga 2
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arbetets krav på kompetensnivå utan även inrik
tningsmässigt matchar yrkesområdet. För yrken 
som inte ställer tvingande utbildningskrav accept
eras en viss grad av över och underutbildning i 
modellen inom ramen för vad som klassificerats 
som lämplig utbildning.

Först har samtliga utbildningar som ansetts 
vara adekvata för yrket/yrkesgruppen selekterats 
fram. Dessa har därefter delats upp i två grupper, 
varav den ena omfattar utbildningar med stark 
anknytning till yrket, den andra med svagare ank
nytning. För utbildningar med stark anknytning 
till yrket har utbildningens andel i den framtida 
efterfrågan antagits vara större än vad som nu 
iakttagits (år 2009), medan utbildningar med 
svagare anknytning antagits behålla sin andel. 
Den adekvata utbildningsstrukturen per yrke har 
antagits vara uppnådd först år 2050. Ett år då de 
allra flesta som idag finns på arbetsmarknaden har 
gått i pension. Dessa beräkningar resulterar i eft
erfrågat antal förvärvsarbetande per utbildning.

Observera, att sysselsättningsutvecklingen to
talt inte är ett resultat av bedömningar av efterfrå
gan på arbetskraft i olika näringsgrenar och verk
samheter. Fördelning av de förvärvsarbetande på 
näringsgrenar är i stället en, med ett antal givna 
förutsättningar som grund, optimal fördelning av 
ett givet totalt antal förvärvsarbetande.   

beräkningarnas omfattning
Prognosen sträcker sig till år 2020. Beräkningarna 
av antalet förvärvsarbetande görs med uppdelning 
på kön, in och utrikes födda och ålder i ettårs
klasser för åldrarna 16–74 år. Det totala antalet 
förvärvsarbetande fördelas på 48 näringsgrenar. 
För varje näringsgren görs antaganden om de 
förvärvsarbetandes fördelning på 144 yrkeskate
gorier. För varje yrkeskategori görs antaganden 
om de förvärvsarbetandes fördelning efter utbild
ning i 113 utbildningsgrupper.

Modell för beräkning av efterfrågan på utbildade

 

det statistiska underlaget
Prognosen över det totala antalet förvärvsar
betande grundar sig på regionens befolknings
prognos från år 2010 och studier av olika 
årgångar av SCB:s sysselsättningsregister. 
Fördelningen av de förvärvsarbetande på 
näringsgrenar i utgångsläget år 2009 hämtas 
också från SCB:s sysselsättningsregister, som 
är en totalräknad statistik där arbetsgivarnas 
kontrolluppgifter utgör den viktigaste källan. 

Antagandena om den framtida yrkesfördelnin
gen per näringsgren grundar sig på statistik från 
SCB:s yrkesregister för år 2005–2009 och SCB:s 
sysselsättningsregister för åren 2005–2009.

Antagandena om vilken utbildning de förvärvs
arbetande i olika yrken förväntas ha i framtiden 
grundar sig på statistik från en sambearbetning 
av SCB:s register över befolkningens utbildning 
samt SCB:s yrkesregister och sysselsättningsre
gister för år 2009.

2. Ekonomisk utveckling  
enligt Långtidsuredningen  

(LU 08/KIdec10)

4. Antaganden om  
yrkesstruktur per  

näringsgren

6. Antaganden om  
utbildningsstruktur  

per yrke

1. Befolknings- och  
sysselsättningsprognos

3. Arbetskraftsefterfrågan  
per näringsgren

5. Arbetskraftsefterfrågan  
per yrke

7. Arbetskraftsefterfrågan  
per utbildning
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tillgången På Utbildade

beräkningsmodellen
Beräkningen av den för regionen tillgängliga 
arbetskraftens framtida utbildningsstruktur utgår 
från uppgifter ur SCB:s register över befolknin
gens utbildning år 2009 och från de regionala 
befolkningsprognoserna. Den inom regionen 
folkbokförda befolkningen i åldern 16–74 år 
skrivs fram stegvis ett år i taget till och med 2020. 
Beräkningarna görs genomgående med fördelning 
på kön och ålder i ettårsklasser. För att kunna jäm
föra med resultaten av den beräknade efterfrågan 
på utbildade beräknas också antalet inom de olika 
utbildningsgrupperna som ingår i arbetskraften. 

Genom att multiplicera befolkningen fördelad 
efter utbildning år T med överlevnadssannolik
heter får man antalet överlevande till år T+1, 
fördelade efter den utbildning de hade år T. Till 
detta antal läggs antalet examinerade under det 
kommande året, med fördelning på de utbildnin
gar de genomgått, samtidigt som man drar bort 
dem från den utbildning de hade år T. Hänsyn 
tas även till effekten av in och utflyttning, såväl 
inrikes som utrikes flyttningar. Resultatet av detta 
blir den inom regionen folkbokförda befolkningens 
utbildning år T+1. Genom multiplikation med 
relativa arbetskraftstal (andelen i befolkningen per 
kön, ålder (ettårsklass) och utbildningsgrupp 
som tillhör arbetskraften20) och därefter att hänsyn 
tas till in och utpendling erhålls tillgången för 
arbetsmarknaden inom regionen år T+1. 

Beräkningen upprepas sedan för ett år i taget 
fram till år 2020. Antaganden om överlevnadssan
nolikheter, in och utflyttning samt antalet 
16åringar varje år är hämtade från de regionala 
befolkningsprognoserna. Resultatet av beräknin
garna stäms också av mot denna prognos.
Det första prognosåret i tillgångsberäkningarna 
är 2010. Faktiska uppgifter om antalet nybörjare 
och antalet examinerade inom högskolan, gym
nasieskolan och yrkeshögskolan sträcker sig dock 
fram till och med vårterminen 2010.

Modell för beräkning av tillgång på utbildade

 

beräkningarnas omfattning
Beräkningarna över den framtida examinationen 
omfattar i princip alla former av utbildning, med 
undantag av personalutbildning och studiecir
kelverksamhet. Undantagna är också sådana 
utbildningar i privat regi som inte berättigar de 
studerande till studiemedel. Skälet till att dessa 
är undantagna är att statistik saknas, eftersom 
sådana utbildningsanordnare inte har skyldighet 
att rapportera om sin verksamhet till SCB. Det 
finns också ett relativt litet antal utbildningar där 
studiemedel utgår, men där anordnaren inte heller 
är skyldig att lämna statistik till SCB. I dessa fall 
kan statistikens täckningsgrad vara bristfällig, men 
den underskattning detta innebär har mycket mar
ginell effekt på slutresultatet av beräkningarna.

20 Arbetskraften utgörs av förvärvsarbetande (i november) enligt den registerbaserade sysselsättningsstatistiken (SCB), 
arbetslösa och de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd (no-vember månads utgång) enligt AF:s register över arbetssökande.

2. Överlevnadssannolikhet

4. Examinerade 2010, 
utbildning 2010

5. Examinerade tidigare 
utbildning år 2009

6. In- och utflyttning,  
utbildning 2010

8. Relativa AK-tal, utbildning

9. In- och utpendling,  
utbildning 2010

1. Befolkning år 2009  
- utbildning

3. Befolkning år 2009,  
framskriven till 2010

7. Befolkningen 2010,  
utbildning 2010

10. Arbetskraften 2010, 
utbildning 2010

(x)

(+)

Proceduren  
upprepas

(–)

(+)

(x)

(+)
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det statistiska underlaget
Underlaget för beräkningarna utgörs av ett antal 
specialbearbetningar av olika register som ligger 
till grund för den officiella utbildningsstatistiken. 
En sambearbetning av SCB:s register över befolk
ningens utbildning respektive sysselsättning ger 
bland annat uppgifter om befolkningens utbildning 
startåret, om andelen som ingår i arbetskraften 
och om hur många män respektive kvinnor som 
vidareutbildar sig från ett år till nästa. Det sist
nämnda behövs för att dra bort de nyexaminerade 
från den utbildningsgrupp de tidigare tillhörde.

Registret över befolkningens utbildning ger 
dessutom för vissa former av utbildning grund för 
uppskattningar av det årliga antalet examinerade 
samt av in och utvandrares utbildning. För att 
bedöma in och utvandrarnas utbildningsstatus an
vänder vi en specialversion av utbildningsregistret. I 
denna version är in och utvandrarnas utbildnings
status vid flyttillfället uppdaterad när sådan infor
mation inkommit efter slutdatum för den officiella 
versionen av det aktuella utbildningsregistret.

Bearbetningar av högskoleregistret (innehål
lande nybörjare, registrerade och examinerade i 
högskolan) ger bland annat uppgifter som behövs 
för att räkna fram det framtida antalet examin
erade personer.

Bearbetningar av gymnasieskolans årskurs 
1register och register för avgångna ger bland 
annat uppgifter som behövs för att räkna fram det 
framtida antalet avgångna från gymnasieskolan. 

metod för nedbrYtning av  
arbetsmarknadsvariabler 
Modellberäkningarna i rAps genomförs med ar
betsmarknadsvariabler definierade med avseende 
på 8 åldersklasser (A) och kön, medan SCB:s 
beräkningar genomförs med avseende på ettår
sklasser (a) och kön. För att generera prognosdata 
på ettårsklasser har följande beräkningsmetodik 
använts:

steg 1
Komplettering av data med uppgifter för senaste 
år (basår = 2008) om Sysselsatt dagbefolkning 
(SYS), Arbetslösa (AKA), Arbetskraftsutbud 
(AKU), Inpendlare (IPND) och Utpendlare 
(UPND), per ettårsklass (a) och kön.

steg 2
För basår t1 beräknas andelen av åldersklass A i 
ålder a (kön implicit) sys (a, t1) = SYS (a, t1) / 
SYS (A, t1)  och på samma sätt för övriga vari
abler; aka, aku, ipnd och upnd.

För basår t1 beräknas även motsvarande 
andel av befolkningen, bef (a, t1) = BEF (a, t1) / 
BEF (A, t1).      

steg 3
För år t finns prognosdata för befolkning, BEF (a, t). 
Beräkna  andelen bef (a, t) =   BEF (a, t) / BEF 
(A, t). Förändrad andel av åldersklass A i ålder a 
mellan basår och första prognosår är dbef (a, t) =  
bef (a, t)  bef (a, t1).

Denna förändring tillämpas på andelarna 
aka, aku och upnd som alla är direkt relaterade 
till regionens befolkning. Andelen ipnd fixeras till 
basårets värde.

Därefter beräknas AKU (a, t) = aku (a, t) * 
AKU (A, t) och på samma sätt för övriga vari
abler AKA, IPND och UPND. 

Antalet sysselsatt dagbefolkning löses ut slut
ligen ut SYS (a, t) = AKU (a, t)  AKA (a, t) + 
IPND (a, t)  UPND (a, t)

steg 4
I detta sista steg sker två justeringar av resultaten 
från beräkningarna enligt ovan.  

Den första justeringen tar hänsyn till avvikel
ser i befolkningens åldersfördelning mellan rAps 
modellberäkning och givna indata. 

Den andra justeringen avser en utjämnad 
åldersfördelning för att eliminera orealistiska 
kohorteffekter. (Ett exempel på orealistisk ko
horteffekt är, t ex, att AKU (65,2015) > AKU 
(64,2014).)
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metod för fördelning av sYsselsatta 
Per näringsgren
I rAps modellberäkning genereras sysselsatta per 
näringsgren för 49 branscher. För SCB:s beräkn
ingar fordras en mer detaljerad indelning av 
näringsgrenar.

En metodik för att byta ned sysselsättnings
data från rAps 49 branscher till en mer detaljerad 
näringsgrensindelning har tidigare tillämpats i 
samband med ett uppdrag 2009–2010 att ta fram 
indata till trafikverken, se ”Indata till de nation
ella svenska person och godstrafikmodellerna 
Sampers och Samgods för prognosår 2030”, PM 
2010:1, Trafikanalys.

Med en liknande metodik kan vi fördela prog
nostiserad sysselsättning på de näringsgrenar som 
SCB efterfrågar.
Huvudprincipen för en sådan nedbrytning från 

49 branscher till mer detaljerade näringsgrenar  
är följande:  

• För verksamheter vars produktmarknad saknar 
anknytning till befolkningens åldersfördelning 
(t ex tillverkningsindustri och företagstjänster) 
genomförs nedbrytningen med fixa (basårets) 
andelar av motsvarande rApsbransch.

• För verksamheter vars produktmarknad har 
anknytning till befolkningens åldersfördelning 
(t ex barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, 
äldreomsorg) genomförs nedbrytningen med vari
erande andelar som tar hänsyn till förändringar i 
befolkningens åldersfördelning, se tabell. 

 

 123 

 

 

Metod för fördelning av sysselsatta per näringsgren 

I rAps modellberäkning genereras sysselsatta per näringsgren för 49 branscher. 
För SCB:s beräkningar fordras en mer detaljerad indelning av näringsgrenar. 
En metodik för att byta ned sysselsättningsdata från rAps 49 branscher till en 
mer detaljerad näringsgrensindelning har tidigare tillämpats i samband med ett 
uppdrag 2009-2010 att ta fram indata till trafikverken, se ”Indata till de nation-
ella svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för pro-
gnosår 2030”, PM 2010:1, Trafikanalys. 
Med en liknande metodik kan vi fördela prognostiserad sysselsättning på de 
näringsgrenar som SCB efterfrågar. 
Huvudprincipen för en sådan nedbrytning från 49 branscher till mer detaljerade 
näringsgrenar är följande:   
 

- För verksamheter vars produktmarknad saknar anknytning till befolk-
ningens åldersfördelning (t ex tillverkningsindustri och företagstjänster) 
genomförs nedbrytningen med fixa (basårets) andelar av motsvarande 
rAps-bransch. 

 
- För verksamheter vars produktmarknad har anknytning till befolkning-

ens åldersfördelning (t ex barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, 
äldreomsorg) genomförs nedbrytningen med varierande andelar som tar 
hänsyn till förändringar i befolkningens åldersfördelning, se tabell.  

 

Bransch SNI 
Utveckling en-
ligt 

Grundskoleutbildning 80102, 80103 6-15 åringar 
Gymnasieutbildning 802, 80421 16-18 åringar 
Eftergymnasial utbildning 803 19-29 åringar 

Övrig utbildning 
80410, 80422-
80429 

19-64 åringar 

   
Hälso- och sjukvård 851, 852 totalbefolkning 
Barnomsorg 80101, 85322 0-5 åringar 
Äldreomsorg 85311, 85327 80-w åringar 

Övrig vård och omsorg 
85312-85316, 
85323-85326, 
85328, 85329 

80-w åringar 

   
Intresseorganisationer och reli-
giösa samfund 

91 totalbefolkning 

124 

 

Rekreation, kultur och sport 92 totalbefolkning 
Annan serviceverksamhet 93, 95 totalbefolkning 
Offentlig förvaltning m.m. 75, 99 totalbefolkning 
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Bilaga 3 – Tabellbilaga 

Tabell 2 Efterfrågan på yrken. Förvärvsarbetande 2009 samt beräknad efterfrågan 

2015 och 2020 

bilaga 3 – tabellbilaga
tabell 1 Efterfrågan på yrken. Förvärvsarbetande 2009 samt beräknad efterfrågan 2015 och 2020
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Tabell 3 Sysselsättning på branschnivå förvärvsarbetande 2009 samt 

beräknat antal sysselsatta 2015 och 2020 

tabell 2 Sysselsättning på branschnivå förvärvsarbetande 2009 samt beräknat antal sysselsatta 
2015 och 2020
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Tabell 4 Arbetskraften i åldern 16-74 2000, 2009 och 2020 fördelad efter högsta 

utbildning åren 2000 och 2009 faktiska uppgifter, 2020 prognos 

tabell 3 Arbetskraften i åldern 16–74 2000, 2009 och 2020 fördelad efter högsta utbildning åren 2000 och 
2009 faktiska uppgifter, 2020 prognos
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Tabell 5 Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad tillgång och efterfrågan på 

arbetskraft 2020 efter utbildningsgrupp 

tabell 4 Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad tillgång och efterfrågan på arbetskraft 2020 
efter utbildningsgrupp
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Tabell 6 Förvärvsarbetande 2009 efter näringsgren utbildningsnivå, 16-74 år 

 
tabell 5 Förvärvsarbetande 2009 efter näringsgren utbildningsnivå, 16–74 år
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Tabell 7 Antalet förvärvsarbetande 16-74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och 

utbildningsnivå 

Tabell 8 Förvärvsarbetande 16-74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och 

utbildningsnivå. Andel per kvalifikationsnivå på respektive utbildningsnivå. Procent 
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Tabell 7 Antalet förvärvsarbetande 16-74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och 

utbildningsnivå 

Tabell 8 Förvärvsarbetande 16-74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och 

utbildningsnivå. Andel per kvalifikationsnivå på respektive utbildningsnivå. Procent 

 

  

tabell 6 Antalet förvärvsarbetande 16–74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och utbildningsnivå
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Tabell 9 Förvärvsarbetande 16-74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och 

utbildningsnivå. Andel per utbildningsnivås nivå på respektive kvalifikationsnivå. 

Procent 

 

 

 

tabell 8 Förvärvsarbetande 16–74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och utbildningsnivå. Andel per 
utbildningsnivås nivå på respektive kvalifikationsnivå. Procent

tabell 7 Förvärvsarbetande 16–74 år 2009 efter yrkets kvalifikationskrav och utbildningsnivå. Andel per 
kvalifikationsnivå på respektive utbildningsnivå. Procent





stockholm 2020
En av Stockholmsregionens främsta tillgångar är befolkningens höga utbildnings
nivå. Den kunskapsintensiva arbetsmarknaden lockar företag, investerare och 
kompetens från hela Sverige och från andra delar av världen. En förutsättning 
för regionens tillväxt är att nya och etablerade företag hittar rätt kompetens 
för att kunna växa och utvecklas. 

Denna studie beskriver de utmaningar som Stockholmsregionen står 
inför på arbetsmarknaden de närmaste tio åren. Strukturomvandlingen på 
arbetsmarknaden har kommit allra längst i Stockholmsregionen som också 
har landets i särklass mest kunskapsintensiva arbetsmarknad med högst andel 
sysselsatta med lång högskoleutbildning. Kvalifikationskraven i Stockholms
regionen är även högre i de flesta yrken. I Stockholm kan tre utmaningar, 
förutom själva matchningen mellan utbildningssystem och arbetsmarknad 
särskilt urskiljas. Det handlar om att underlätta en snabbare etablering av 
unga på arbetsmarknaden. Vidare behöver inflyttningen av personer mellan 
25–34 år – ofta studenter eller högutbildad arbetskraft, fortsätta. Slutligen  
behöver sysselsättningen bland utrikes födda öka och deras kompetenser  
bättre tillvaratas på arbetsmarknaden. 

I studien används en unikt framtagen prognosmodell som synliggör tillgång 
och efterfrågan på gymnasialt och eftergymnasialt utbildade personer inom 
ett femtiotal utbildningsgrupper fram till 2020. De övergripande resultaten 
visar att den totala efterfrågan på arbetskraft förväntas öka med nära 200 000 
personer i Stockholmsregionen fram till 2020. Knappt tre av fyra av förväntas 
utgöras av personer med eftergymnasial utbildning. Det samlade behovet av 
personer med gymnasial utbildning ökar också under prognos perioden, om 
än i mindre utsträckning. I takt med att kompetenskraven i arbetslivet ökar så 
minskar samtidigt efterfrågan på personer med endast förgymnasial utbildning 
i länet. För att möta dessa kompetensförsörjningsbehov fordras en gemensam 
kraftsamling i regionen.

KOMPETENSPLATTFORM  STHLM


