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

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

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

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

Registerbaserad arbetskraft 
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

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

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbets-
förmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år. 
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Säsongrensning 
Säsongrensning görs för att jämna ut de säsongsmässiga variationerna under året. I detta 
ingår även att ta bort eller tona ned extrema värden i en serie. Säsongrensning görs för att 
tydligare se utvecklingsriktningen. Vid säsongrensning beräknas även seriens trend. 
 

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

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

Öppet arbetslösa 
Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, aktivt söker och omgående kan 
tillträda ett arbete, samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
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Sammanfattning 
Svensk ekonomi står emot stark motvind från Europa 
Den svenska ekonomin har visat stark motståndskraft mot krisen i euroområdet. 
Konjunkturläget är dock svagt. Euroområdets svaga utveckling väntas fortsätta att dämpa 
den svenska exporten. Detta kommer framför allt att drabba regioner i Sverige som har en 
stor industrisektor. De svenska hushållen har däremot blivit alltmer optimistiska och 
under det närmaste året bedöms de köpstarka hushållen agera tillväxtmotor i den svenska 
ekonomin. Detta betyder att återhämtningen av svensk ekonomi främst kommer att vara 
driven av inhemsk konsumtion, vilket gynnar hemmamarknadsinriktad verksamhet.  

Sysselsättningen ökar 2013 och 2014 
Arbetsmarknaden har utvecklats bättre än väntat och arbetsgivarna i Uppsala län är 
försiktigt optimistiska inför framtiden. Under prognosperioden bedöms den ökande 
privata konsumtionen stimulera sysselsättningstillväxten. Det är därför inom den privata 
tjänstsektorn som sysselsättningen väntas öka. Inom industri och byggnadsverksamhet 
bedöms sysselsättningen vara i stort sett oförändrad eller endast öka svagt. Totalt 
beräknas sysselsättningen i Uppsala län öka med 600 personer under 2013. År 2014 
bedöms sysselsättningstillväxten bli något högre, 1 100 personer, vilket motsvarar en 
tillväxt på 0,8 procent. Antalet sysselsatta förväntas öka i hela landet 2014. Huvuddelen 
av sysselsättningstillväxten beräknas ske i storstadsområdena, främst i Stockholms län.  

Arbetslösheten ökar i år men vänder ned 2014 
Arbetslösheten väntas fortsätta att öka under 2013 eftersom sysselsättningstillväxten inte 
beräknas vara tillräckligt stor för att omhänderta hela ökningen av arbetskraften. Under 
2014 då en starkare tillväxt av sysselsättningen väntas kommer arbetslösheten att börja 
sjunka i Uppsala län.  

Sammantaget beräknas antalet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitets-
stöd uppgå till 10 700 under det sista kvartalet 2013. Det är omkring 300 fler än under 
samma kvartal 2012. I slutet av 2014 väntas 10 300 personer vara arbetslösa. Det motsva-
rar 6,1 procent av arbetskraften.  

Utmaningar på arbetsmarknaden 
Antalet personer som tillhör de grupper som har svårast att få ett arbete fortsätter att öka 
och utgör nu två tredjedelar av de arbetslösa. De som har störst problem att hitta ett 
stadigvarande arbete är arbetslösa med kort utbildningsbakgrund, funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, äldre eller utomeuropeiskt födda. Det är viktigt att 
fortsätta rikta insatser mot dem som har det svårast på arbetsmarknaden. 
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Efterfrågan på arbetskraft och 
sysselsättningsutveckling 
 

Återhämtning - men orosmolnen ligger kvar 
Världsekonomin är på väg att återhämta sig men det sker från en mycket låg aktivitets-
nivå i många länder. Trots positiva signaler är den globala återhämtningen fortfarande 
bräcklig. De största riskerna är kopplade till euroområdets stora problem. Det ekono-
miska saneringsarbetet i dessa länder kommer att ta lång tid, vilket innebär att effekterna 
av den nuvarande krisen kommer att bli mycket långvariga.  

Svensk ekonomi är oväntat stark 
Trots att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt så har den 
svenska ekonomin visat stark motståndskraft mot krisen i euroområdet. Sverige påverkas 
i hög utsträckning av omvärldens utveckling eftersom den svenska ekonomin är export-
beroende. Men den inhemska efterfrågan har till viss del stått emot den svaga efterfrågan 
från omvärlden. Den svaga utvecklingen i euroområdet kommer fortsätta att dämpa den 
svenska exporten. En minskad export slår hårdast mot regioner i Sverige med en stor 
industrisektor.  

Köpstarka hushåll är tillväxtmotor 
De svenska hushållen har blivit alltmer optimistiska både vad gäller sin egen och den 
svenska ekonomin. Hushållens ökade framtidstro tillsammans med goda reala inkomst-
ökningar kommer sannolikt att leda till en ökad privat konsumtion. Det betyder att den 
svenska återhämtningen främst kommer att drivas framåt av köpstarka hushåll och in-
hemsk efterfrågan. Framför allt är det hemmamarknadsinriktad verksamhet som kom-
mer att gynnas. Storstadsregionerna väntas ha den starkaste tillväxten.  

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att arbetsgivarna inom det privata 
näringslivet i Uppsala län är försiktigt optimistiska inför det närmaste året, efter ett svagt 
vinterhalvår. I stort sett alla tror att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att 
öka eller vara oförändrade under det närmaste halvåret; 30 procent bedömer att efterfrå-
gan kommer att öka. Mest positiva är hotell- och restaurangbranschen, företagstjänsterna 
samt byggnadsverksamheten.  
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Spirande förväntningar inför framtiden 

Diagram 1   Arbetsförmedlingens konjunkturindex1 för näringslivet. Uppsala län 

 
Anm: Från och med våren 2013 används en ny beräkningsmetod i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning. Detta medför att värdena inte är helt jämförbara med tidigare år.                
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 

Den inhemska efterfrågan stimulerar tillväxten 
Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit bättre än väntat. Arbetsgivarnas 
framtidsförväntningar är också betydligt mer positiva under våren 2013 än de var under 
hösten 2012, enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning.  

Nu talar det mesta för att sysselsättningen kommer att öka något under 2013. En oväntad 
stark arbetsmarknad har stärkt hushållens ekonomi. Detta tillsammans med att hushållen 
har blivit alltmer optimistiska samt ökade realinkomster talar för att den privata kon-
sumtionen kommer att öka i tilltagande takt under de närmaste åren.  

Det betyder att det främst är den privata tjänstesektorn som kommer att växa under den 
närmaste tiden. Den svaga Europakonjunkturen kommer att leda till en fortsatt svag ut-
veckling av den svenska exporten. Detta hämmar industrins utveckling. Även byggnads-
verksamheten väntas ha en dämpad utveckling.  

Sammantaget bedöms den totala sysselsättningen öka relativt svagt under 2013 i Uppsala 
län. Under 2014 väntas sysselsättningstillväxten bli högre. Mellan det sista kvartalet 2012 
                                                             
1 Arbetsförmedlingens konjunkturindex beskriver stämningsläget i företagen. Indexet baseras på 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och visar arbetsgivarnas bedömning av efterfråge-
utvecklingen de kommande sex månaderna. Indexet beräknas som andelen arbetsställen som 
bedömt en ökning av efterfrågan på sina varor och tjänster minus andelen arbetsställen som 
bedömt en minskning. 
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och samma kvartal 2013 bedöms sysselsättningen öka med omkring 600 personer i Upp-
sala län. Under 2014 bedöms sysselsättningen öka med 1 100 personer, vilket motsvarar 
en tillväxt på 0,8 procent.  

 

Ökad sysselsättning inom tjänstesektorn i Uppsala län 
Tabell 1   Sysselsättningsutveckling under prognosperioden.  
Jämförelse med samma kvartal året innan. Uppsala län 

 

 
Anm: Offentliga tjänster avser offentligt finansierade tjänster oavsett huvudman. 
Källa: Arbetsförmedlingen. Bedömningen avser förvärvsarbetande dagbefolkning. 
 
 
 
I riket som helhet väntas sysselsättningen växa med omkring 28 000 personer mellan 
kvartal 4 år 2012 och kvartal 4 år 2013. Under 2014 bedöms uppgången bli något större, 
cirka 40 000 fler sysselsatta. Huvuddelen av sysselsättningstillväxten väntas ske i stor-
stadsområdena, främst i Stockholms län. En sysselsättningstillväxt i Stockholms län är 
även positiv för befolkningen i Uppsala län. Det är många länsbor som arbetspendlar till 
ett arbete i Stockholmsområdet.  

Regioner som har en mångsidig näringslivsstruktur och ett större inslag av tjänste-
inriktade verksamheter bedöms generellt ha en gynnsammare utveckling under prognos-
perioden. I regioner som har en stor industrisektor, och då i synnerhet industri inriktad 
mot exportmarknaden, väntas utvecklingen bli svagare. Den starkaste tillväxten 2014 
väntas Stockholms län ha. Därefter följer Skåne, Halland, Jönköping, Gotland, Uppsala 
och Dalarna län, som alla beräknas ha en sysselsättningstillväxt på 0,8 procent eller mer. 

 
  

Kvartal 4 2013 Kvartal 4 2014

Jord- och skogsbruk  

Byggverksamhet  

Industri  

Privata tjänster  

Offentliga tjänster  

Totalt 600 1 100
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Sysselsättningen väntas öka i hela landet 2014 
Karta 1   Förändring av antal sysselsatta per län 2014, procentuell förändring mellan 
kvartal 4 år 2013 och kvartal 4 år 2014 

 
 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
  

AB Stockholms län 

C  Uppsala län 

D  Södermanlands län 

E  Östergötlands län 

F  Jönköpings län  

G  Kronobergs län  

H  Kalmar län 

I  Gotlands län 

K  Blekinge län 

M  Skåne län 
 N  Hallands län 

O  Västra Götalands län 

S  Värmlands län 

T  Örebro län 

U  Västmanlands län 

W  Dalarnas län 

X  Gävleborgs län 

Y  Västernorrlands län  

Z  Jämtlands län 

AC Västerbottens län 

BD Norrbottens län 
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Antalet nya lediga jobb minskar 
Diagram 2   Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser, med varaktighet längre än 
tio dagar, under perioden januari 1996 till april 2013. Uppsala län 

 
 

Anm: Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls till 
Arbetsförmedlingen varierar mellan olika år och månader.                       
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data, trendvärden. 

Inflödet av nya lediga platser till Arbetsförmedlingen i Uppsala län har legat på en relativt 
hög nivå under en längre tid. Men i mitten av 2012 började en avmattning av inflödet 
märkas. Under perioden januari till april 2013 har i genomsnitt 1 750 lediga arbeten per 
månad anmälts till länets arbetsförmedlingar. 

Kapacitetsutnyttjandet, som här mäts som hur stor andel av personalresurserna som an-
vänds, uppges i vårens undersökning ligga något över den normala nivån. Omkring två av 
tre företag i Uppsala län kan endast öka produktionen med upp till 10 procent innan de 
måste nyanställa. Enligt undersökningen är kapacitetsutnyttjandet för närvarande relativt 
lågt inom industrin eftersom endast drygt hälften av industriföretagen uppger att de kan 
öka produktionen med 10 procent innan de behöver rekrytera mer personal. Motsvarande 
andel är omkring 70 procent bland byggföretagen. 

Antalet varsel ökade under hösten 2012 i hela landet, vilket var ett tecken på en vikande 
efterfrågan på arbetskraft. Under vintern och våren har dock antalet varsel dämpats något 
igen. Alla varsel leder inte till uppsägningar. Under perioden januari till april 2013 
varslades totalt närmare 23 000 personer om uppsägning i hela landet. Under samma 
period ett år tidigare var antalet drygt 20 000. I Uppsala län var motsvarande antal om-
kring 540 personer 2013 och cirka 220 personer 2012. I Uppsala län var antalet varsel 
relativt lågt under större delen av 2012 för att stiga under höstmånaderna.  
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Två av tre arbetsställen använder personalresurserna nästan fullt ut 
Diagram 3   Andel arbetsställen inom näringslivet i Uppsala län som använder 
personalresurserna nästan fullt ut, dvs. kan öka produktionen med högst 10 procent 
innan de behöver nyrekrytera. Heldragen linje = historiskt genomsnitt                                                     

 
Anm: Från och med våren 2013 används en ny beräkningsmetod i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning. Detta medför att värdena inte är helt jämförbara med tidigare år.                
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 

Fler varsel i år 
Tabell 2   Antal personer varslade om uppsägning i Uppsala län                         
Ackumulerat antal per år samt perioden januari - april 

 
 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
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År Helår Jan - april

2002 1 611 379
2003 1 652 352
2004 1 363 454
2005 1 543 575
2006 1 024 548
2007 665 173
2008 1 856 338
2009 2 781 1 678
2010 1 489 445
2011 960 252
2012 1187 224
2013 542
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Rekryteringsproblem inom många yrken 
Bristen på arbetskraft har minskat sedan hösten 2012. Många arbetsgivare har dock fort-
farande svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. I Uppsala län har en av fem 
arbetsgivare inom näringslivet haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens 
under det senaste halvåret. Detta framkommer av svaren i Arbetsförmedlingens intervju-
undersökning. Företag inom alla branscher och verksamheter upplever problem att hitta 
personal med viss kompetens. Svårigheterna uppges vara som störst inom hotell och 
restaurang, information och kommunikation samt inom utbildning, vård och omsorg.  

Minskad brist men var femte arbetsgivare har fortfarande svårt att hitta 
personal med rätt kompetens 
Diagram 4   Andel arbetsställen inom näringslivet i Uppsala län som har upplevt brist på 
arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret. Heldragen linje = genomsnitt 
under perioden 

  
Anm: Från och med våren 2013 används en ny beräkningsmetod i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning. Detta medför att värdena inte är helt jämförbara med tidigare år.                
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 
 
Det är brist på både civilingenjörer och högskoleingenjörer. Ingenjörer med de flesta 
inriktningar efterfrågas med undantag av ingenjörer med inriktning mot kemi, som inte 
är lika efterfrågade. Inom byggnadsverksamhet är det brist på en rad yrkesgrupper, bland 
annat byggnadsingenjörer, byggnadsplåtslagare och betongarbetare. Bristen kommer att 
öka och utökas till fler yrkesgrupper när byggkonjunkturen vänder upp igen.  

Bristen är fortsatt stor på kvalificerad IT-personal, som IT-arkitekter samt mjukvaru- och 
systemutvecklare. Andra bristyrken är till exempel revisorer, redovisningsekonomer samt 
företagssäljare och telefonförsäljare.   

0

5

10

15

20

25

30

35

2007
Vår

2007
Höst

2008
Vår

2008
Höst

2009
Vår

2009
Höst

2010
Vår

2010
Höst

2011
Vår

2011
Höst

2012
Vår

2012
Höst

2013
Vår

Procent 



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Uppsala län 
Sida: 17 av 51 
  

Andra bristyrken är exempelvis erfarna kockar, duktiga servitörer, buss- och lastbilsförare 
samt bil- och lastbilsmekaniker. Samtidigt som det är brist på många yrkesgrupper har 
andra grupper svårare att få jobb. Det är bland annat överskott av sökande till arbeten 
som försäljare inom dagligvaru- och fackhandeln, receptionister, köks- och restaurang-
biträden, bibliotekarier samt lagerarbetare och vaktmästare.  

Inom sjukvård och omsorg är bristen stor på flera yrkesgrupper med långa högskole-
utbildningar, framför allt läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Men det uppges även 
vara brist på undersköterskor. Andra grupper kan ha svårare att hitta ett jobb, exempelvis 
vårdbiträden, personliga assistenter, sjukgymnaster och veterinärer. 

Utbildningsverksamheten uppger brist på förskollärare, fritidspedagoger, specialpedago-
ger och gymnasielärare i yrkesämnen. På barnskötare, elevassistenter och fritidsledare är 
det i stället överskott.  

 

Yrkesbarometern i Uppsala län 
Tabell 3   Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken 

 
 
Anm: Den 27 juni publiceras vårundersökningens resultat på Arbetsförmedlingens hemsida med 
bedömningar av arbetsmarknadsläget för ett stort antal yrken i samtliga Sveriges regioner, 
www.arbetsformedlingen.se, sök efter Yrkeskompassen.                                 
Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer. 

  

Bristyrken Överskottsyrken

Civilingenjörer och ingenjörer Försäljare, dagligvaror och fackhandel
Läkare Receptionist
Sjuksköterskor och barnmorskor Administratörer och sekreterare
Förskollärare Vårdbiträde
Revisorer och redovisningsekonomer Barnskötare
Bil- och lastbilsmekaniker Elevassistenter
Byggnadsplåtslagare Bibliotekarie
Buss- och lastbilsförare Lagerarbetare
Mjukvaru- och systemutvecklare Vaktmästare
Telefonförsäljare Köks- och restaurangbiträden

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Näringsgrenar och yrken 
Tillväxten i svensk ekonomi är för närvarande svagare än normalt. Samtidigt har den 
svenska ekonomin trots allt visat god motståndskraft mot krisen i euroområdet. Den 
svaga konjunkturen i euroområdet leder till en fortsatt dämpad utveckling av exporten 
under det närmaste året. Det är i stället de positiva hushållen som väntas agera till-
växtmotor. Detta betyder att hemmamarknadsinriktad verksamhet gynnas och att 
tjänstesektorerna svarar för ökningen av sysselsättningen. Inom industrin och bygg-
nadsverksamheten kommer utvecklingen att vara svagare.  

Stor utpendling av arbetskraft från Uppsala län 
Många som bor i Uppsala län arbetar i ett annat län. Länet har en mycket stor utpendling 
av arbetskraft, störst i landet. Nästan var fjärde länsbo som arbetar pendlar till ett jobb i 
ett annat län, närmare 38 0002 personer år 2011. De flesta arbetar i Stockholms län men 
många jobbar även i grannlänen Gävleborgs och Västmanlands län. Den nya pendeltågs-
linjen mellan Uppsala och Stockholm kommer att möjliggöra en smidigare pendling till 
arbetstillfällena i norra Storstockholm. Det är också många som pendlar in till ett arbete i 
Uppsala län från en annan del av landet. År 2011 pendlade nästan 16 000 personer in till 
länet. Vanligast är att pendla från Stockholms län. Därefter följer Gävleborgs och Väst-
manlands län. Män är flitigare pendlare än kvinnor, både när det gäller in- och utpend-
ling. Omkring 127 000 personer både bor och arbetar i Uppsala län. 

Uppsala län har därmed en nettoutpendling av arbetskraft på omkring 22 000 personer. 
Det är därför stora skillnader mellan den förvärvsarbetande dag- och nattbefolkningen, 
det vill säga de som arbetar i länet och de sysselsatta som bor i länet. Den förvärvsarbe-
tande nattbefolkningen uppgick till omkring 164 500 personer år 2011 medan den för-
värvsarbetande dagbefolkningen var drygt 142 000. Detta betyder att länsbornas situat-
ion på arbetsmarknaden i mycket stor utsträckning påverkas av hur efterfrågan på 
arbetskraft utvecklas i grannlänen, framför allt i Stockholms län. Utvecklingen i Gävle-
borgs län är viktig för norra Uppland.  

Störst skillnad mellan den förvärvsarbetande dag- och nattbefolkningen är det i den pri-
vata tjänstesektorn. Inom den privata tjänstesektorn är den förvärvsarbetande dagbefolk-
ningen cirka 20 procent eller omkring 15 000 personer mindre än den förvärvsarbetande 
nattbefolkningen, det vill säga nettoutpendlingen av sysselsatta inom sektorn uppgår till 
15 000 personer. Men även inom industrin, byggnadsverksamheten och den offentliga 
tjänstesektorn är det många länsbor som pendlar till ett arbete i ett annat län.  

I de nordöstra delarna av länet pendlar många till Gävleborgs län. Störst utpendling till 
Gävleborg har Älvkarleby kommun. Två av fem som bor i kommunen arbetar i Gävleborgs 
län. Lika många arbetar i hemkommunen. Även Tierp har en viss utpendling till Gävle-

                                                             
2 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 16 år och äldre, SCB. 
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borgs län. Håbo och Knivsta är båda stora utpendlarkommuner med många som jobbar i 
Stockholms län. Även från Uppsala kommun går det stora pendlingsströmmar till Stock-
holm. Fyra av fem av Uppsala kommuns invånare arbetar dock i hemkommunen. Även 
Östhammar, Enköping och Tierp har många som arbetar i hemkommunen. 

Många Uppsalabor jobbar i Stockholms tjänstesektor 
Tabell 4   Förvärvsarbetande nattbefolkning (bor i länet) och dagbefolkning (arbetar i 
länet) samt nettoutpendling i Uppsala län 2011, 16 år och äldre 

 
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB. 
 

Två av tre jobb finns i Uppsala kommun 
I Uppsala län arbetade 2011 totalt drygt 142 000 personer3. Nästan två av tre arbetstill-
fällen finns i Uppsala kommun. Omkring 11 procent av länets sysselsatta arbetar i Enkö-
pings kommun och 7 procent arbetar i Östhammars kommun.  

Under de senaste två decennierna har antalet sysselsatta inom tjänstesektorerna vuxit 
starkt i Uppsala län. Även sysselsättningen inom byggnadsverksamheten har ökat. Antalet 
sysselsatta inom jord- och skogsbruk har minskat under en längre tid men har legat stilla 
på en i stort sett oförändrad nivå sedan några år tillbaka. Industrisysselsättningen i länet 
var ungefär densamma under större delen av 1990-talet och 2000-talet. Sysselsättningen 
sjönk dock under finanskrisen 2008-2009. 

                                                             
3 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB 

Dag Natt Netto-
pendling

Jord- och skogsbruk 3 250 3 350 -100
Industri 14 743 16 922 -2 179
   Tillverkning, utvinning 12 599 14 544 -1 945
   Energiförsörjning, miljöverksamhet 2 144 2 378 -234
Byggnadsverksamhet 11 910 13 472 -1 562
Privata tjänster 55 300 70 294 -14 994
   Handel 14 434 18 036 -3 602
   Transport, magasinering 5 866 9 118 -3 252
   Hotell, restaurang 3 823 4 627 -804
   Information, kommunikation 3 451 5 710 -2 259
   Finans- och försäkringsverksamhet 1 478 2 648 -1 170
   Fastighetsverksamhet 2 224 2 477 -253
   Företagstjänster 17 545 20 381 -2 836
   Kulturella, personliga tjänster 6 479 7 297 -818
Offentliga tjänster 55 710 59 034 -3 324
   Offentlig förvaltning, försvar 8 958 10 477 -1 519
   Utbildning 19 497 20 628 -1 131
   Vård, omsorg, sociala tjänster 27 255 27 929 -674
Ej uppgift 1 399 1 441 -42
Totalt 142 312 164 513 -22 201
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Jord- och skogsbruk 
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk är litet i Uppsala län, liksom i flertalet 
andra regioner i Sverige. Totalt arbetade drygt 3 000 personer inom sektorn år 20114, 
vilket motsvarar cirka 2 procent av länets sysselsatta. I hela landet arbetar cirka 
100 000 inom jord- och skogsbruk.  

I näringsgrenen ingår bland annat växtodling, skogsbruk, djurskötsel och fiske. Syssel-
sättningsläget varierar mellan olika årstider. Under sommarsäsongen är aktiviteten hög. 
Flertalet lantbrukare driver sin verksamhet som enskild firma, 85 procent i hela landet. 
Nästan var tionde lantbruk drivs som aktiebolag. Var tredje lantbruk i Uppsala län har 
anställda. Över hälften har sin huvudsakliga inkomst från växtodling5. Sysselsättningen 
inom jord- och skogsbruk är ganska jämnt fördelad mellan länets kommuner. I Uppsala, 
Älvkarleby och Håbo kommun är dock sysselsättningen liten inom sektorn.  

Tufft ekonomiskt för många jordbruk 
Många lantbrukare upplever att lönsamheten är dålig och uppger dessutom att den har 
försämrats6. De ekonomiska förutsättningarna är hårda för många. Majoriteten av jord-
bruksföretagen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i Uppsala län räknar med en 
oförändrad efterfrågan under det kommande året. Sysselsättningen bedöms bli i stort sett 
oförändrad under prognosperioden. 

Industri 
Antalet länsbor som arbetade inom industrin uppgick till närmare 17 000 år 2011. Indu-
strin sysselsätter omkring 650 000 personer i hela landet. Till industrin räknas här 
även energiförsörjning och miljöverksamhet. Utpendlingen är stor bland industrisyssel-
satta, cirka 4 000 länsbor pendlar ut till ett industrijobb i ett annat län. Samtidigt 
pendlar nästan 2 000 personer in till länet för att jobba inom industrin. Nettoutpend-
lingen är därmed över 2 000 personer. Antalet industrijobb i länet är cirka 14 700. Det 
betyder att nästan 10 procent av länets arbetstillfällen finns inom industrin. I riket är 
motsvarande andel över 14 procent. Bland länets industriföretag är verkstadsbranschen 
den dominerande.  

De flesta industrijobb finns i Uppsala kommun samt i norra Uppland. I Uppsala kommun 
arbetade närmare 6 500 personer inom industrin 2011. Nästan lika många industrijobb 
fanns det sammanlagt i Östhammar, Tierp och Älvkarleby kommun. I dessa tre kom-
muner längs Östersjökusten utgör industrin en stor och viktig del av regionens arbetstill-
fällen.  

                                                             
4 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB 
5 Lantbruksbarometern 2011, Lantbrukarnas riksförbund 
6 Lantbruksbarometern 2013, LRF Konsult 
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Svag Europakonjunktur påverkar exportberoende sektor 
Den svenska industrikonjunkturen är fortfarande svag. Industrin är en starkt exportbero-
ende bransch och majoriteten av Sveriges export går till Europa. Den svaga Europa-
konjunkturen väntas leda till en fortsatt svag utveckling av exporten under det närmaste 
året.  

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin ligger under det 
historiska genomsnittet vilket indikerar att industrikonjunkturen är svagare än normalt. 
Orderingången uppges vara svag och missnöjet med orderläget är betydligt större än 
normalt. Produktionsvolymen har visserligen ökat något men sysselsättningen uppges ha 
minskat. Industrin räknar med måttlig produktionstillväxt de närmaste månaderna.7 

Utrikeshandeln med varor har fortsatt att krympa. Försvagningar i omvärlden kombine-
rat med en stark krona har dämpat den svenska exporten. Importen har dock minskat 
ännu mer än exporten. Minskad aktivitet inom främst industrin har medfört att order-
ingången av insatsvaror sjunkit, vilket har medfört minskad varuimport totalt sett. 
Tjänstehandeln har däremot ökat de senaste åren till skillnad från varuhandeln. Speciellt 
tjänsteexporten har gett ett positivt bidrag till BNP-tillväxten. En del av återhämtningen 
framöver kan antas komma från ökad tjänsteexport även i framtiden.8  

Den minskade utrikeshandeln har främst påverkat regioner med en stor industrisektor, 
exempelvis regioner i Syd- och Mellansverige som Blekinge, Södermanlands, Västman-
lands och Gävleborgs län. 

Tuff vinter men spirande optimism inför framtiden 
Vinterhalvåret har varit ganska dystert enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. 
Ett av tre industriföretag i Uppsala län uppger att efterfrågan har sjunkit under det 
senaste halvåret. Förväntningarna inför framtiden är däremot lite mer optimistiska. Vart 
femte industriföretag i länet räknar med en ökande efterfrågan under sommaren 
samtidigt som endast ett fåtal tror att efterfrågan kommer att minska. Förväntningarna 
på en ökad efterfrågan förstärks ytterligare på ett års sikt.  

Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är kapacitetsutnyttjandet för närva-
rande relativt lågt inom industrin. Endast drygt hälften av industriföretagen uppger att de 
kan öka produktionen med högst 10 procent innan de behöver rekrytera mer personal. 
Det finns därför sannolikt lediga resurser hos länets industriföretag som kan nyttjas 
innan nyrekrytering behövs. Den sammantagna bedömningen är att antalet industrisys-
selsatta i Uppsala län kommer att vara i stort sett oförändrat under prognosperioden. 

  

                                                             
7 Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer maj 2013. 
8 SCB-indikatorer nr 4 2013, Statistiska centralbyrån. 
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Begynnande tro på bättre tider inom industrin 
Diagram 5   Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom industrin i Uppsala 
län 

 
Anm: Från och med våren 2013 används en ny beräkningsmetod i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning. Detta medför att värdena inte är helt jämförbara med tidigare år.                
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 

Bristen på ingenjörer består 
Trots en försämrad industrikonjunktur har många företag brist på vissa yrkesgrupper. Ett 
av fyra industriföretag i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning uppger att de har haft 
svårt att rekrytera personal med rätt kompetens under det senaste halvåret. Nästan lika 
många företag anger samtidigt att de inte har haft behov av att rekrytera.  

Det uppges vara brist på såväl civilingenjörer som högskoleingenjörer. Det är brist på alla 
typer av ingenjörer utom dem med inriktning mot kemi, där det istället råder överskott. 
Inom tekniska yrken är det även brist på exempelvis processoperatörer inom stål- och 
metallverk samt på slaktare och styckare. De senare yrkesgrupperna är dock små till antal 
personer räknat. 
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Stor brist på ingenjörer 
Diagram 6   Antal anställda 2011 och efterfrågeläget för ett urval yrken i Uppsala län på 
ett års sikt 

Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer och Statistiska centralbyråns yrkesregister. 

Byggverksamhet 
Branschen är indelad i byggande av hus och andra byggnader samt anläggnings-
arbeten med mera. Byggnadsverksamheten i Uppsala län sysselsatte cirka 12 000 
personer 2011. Byggföretagen svarar därmed för omkring 8 procent av länets arbets-
tillfällen. I hela riket arbetade nästan 315 000 personer inom byggnadsverksamheten 
2011. Arbetspendlingen är stor bland byggnadsarbetare. Omkring 3 000 länsbor 
pendlar till ett byggjobb i ett annat län och drygt 1 000 byggjobbare pendlar in till 
Uppsala län. Nettoutpendlingen uppgår därmed till cirka 1 600 personer. 

Vinterhalvåret har varit ganska dystert för byggföretagen. Det visar Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning där två av fem byggföretag i Uppsala län uppger att efterfrågan har 
minskat under vinterhalvåret. Säsongsvariationerna är dock stora inom branschen och 
vinterhalvåret innebär normalt en lägre efterfrågan. Vinterns nedgång var dock kraftig. 
Förväntningarna inför sommarhalvåret är mer positiva. I stort sett alla byggföretag räk-

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

SLAKTARE, STYCKARE

GJUTARE

FORDONSMONTÖRER

MASKINOPERATÖRER, GRAFISK, PAPPER

MASKINOPERATÖRER, GUMMI, PLAST

MONTÖRER, EL, TELEUTRUSTNING

MASKINOPERATÖRER, TRÄVARUINDUSTRI

SVETSARE

PROCESSOPERATÖRER, KEMISK BASIND

PROCESSOP. TRÄ, PAPPER, MASSA

MONTÖRER, METALL, GUMMI, PLAST

PROCESSOPERATÖRER STÅL, METALLVERK

CIVILINGENJÖRER TOTALT

INGENJÖRER TOTALT

Brist Balans Överskott



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Uppsala län 
Sida: 24 av 51 
  

nar med en oförändrad eller ökad efterfrågan. Nästan 40 procent av företagen tror att 
efterfrågan kommer att öka.  

Byggföretagen har positiva framtidsförväntningar 

Diagram 7   Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom byggverksamhet i 
Uppsala län 

 
Anm: Från och med våren 2013 används en ny beräkningsmetod i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning. Detta medför att värdena inte är helt jämförbara med tidigare år.                
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer bekräftar den svaga byggkonjunkturen. 
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger fortfarande klart under 
det historiska genomsnittet. Såväl orderstock som byggproduktion och sysselsättning 
uppges ha minskat under de senaste månaderna. Orderingången väntas vända upp de 
kommande månaderna.9 

Det totala igångsättandet av byggprojekt i riket minskade mellan maj 2012 och april 2013 
med 19 procent jämfört med samma period ett år tidigare, enligt Sveriges byggindustrier. 
Igångsättandet minskade på både bostäder och lokaler medan anläggningar hade en oför-
ändrad byggvolym. I Uppsala län minskade bygginvesteringarna under samma period 
med 36 procent medan Stockholms län ökade med 9 procent. I Uppsala län hade lokaler 
och anläggningsinvesteringar den sämsta utvecklingen medan bostadsinvesteringarna 
ökade svagt under perioden jämfört med samma period ett år tidigare10.  

                                                             
9 Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer maj 2013 
10 Sveriges byggindustrier 
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Trots framtidstro bland byggföretagen så råder det en viss oro i branschen. Det försva-
gade efterfrågeläget inom byggsektorn kan därmed komma att kvarstå en tid. Bostads-
byggandet är konjunkturkänsligt och påverkas nu av den försämrade tillväxten. Dessa 
faktorer sammantagna medför att sysselsättningen inom byggsektorn väntas vara 
oförändrad under 2013 och öka något under 2014. 

Vart femte byggföretag har svårt att hitta personal 
Trots en svag byggkonjunktur kvarstår bristen på vissa yrkesgrupper. Vart femte bygg-
företag i länet uppgav i vårens undersökning att de har haft svårt att hitta personal med 
rätt kompetens. Det är fortfarande brist på flera yrkesgrupper, till exempel byggnads-
ingenjörer, civilingenjörer inom bygg- och anläggning, byggnadsplåtslagare och betong-
arbetare. Företagen räknar med en ökad efterfrågan under sommaren. Detta väntas 
medföra att bristen kommer att utökas till fler yrkesgrupper framöver.  

 

Brist väntas inom många byggyrken nästa år 
Diagram 8   Antal anställda 2011 och efterfrågeläget för ett urval yrken i Uppsala län på 
ett års sikt 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer och Statistiska centralbyråns yrkesregister. 
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Privata tjänster 
Tjänstesektorn är stor i Uppsala län. Den privata tjänstesektorn i länet sysselsatte drygt 
55 000 personer 2011. Fyra av tio arbetstillfällen i Uppsala län finns därmed inom den 
privata tjänstesektorn. De största delbranscherna är handel och företagstjänster som 
tillsammans sysselsätter över 30 000 personer.  

Utpendlingen av arbetskraft är stor till tjänstejobb i andra län. Många länsbor pendlar 
till Stockholms län. Totalt pendlade närmare 22 000 länsbor till ett tjänstejobb i ett 
annat län. Samtidigt pendlade nästan 7 000 personer in till ett arbete inom tjänstesek-
torn i Uppsala län. Nettoutpendlingen var därmed närmare 15 000 personer. Sam-
mantaget arbetade cirka 70 000 länsbor inom den privata tjänstesektorn 2011.  

Privat tjänstesektor omfattar många olika verksamheter som riktar sig till såväl företag 
som hushåll. Här återfinns handel, hotell- och restaurang, finansiell verksamhet, uthyr-
ningsverksamhet, transport och kommunikation, dataverksamhet och andra företags-
tjänster, där bemanningsföretagen ingår. Sektorn omfattar många olika yrken. En del 
kräver lång högskoleutbildning medan andra inte har några speciella utbildningskrav. 
Den privata tjänstesektorn rymmer det mesta från avancerade konsultarbeten till lämp-
liga ingångsjobb för ungdomar. Den privata tjänstesektorn är numera den största huvud-
branschen på arbetsmarknaden och fungerar som en stark sysselsättningsmotor under 
konjunkturellt starka år. Sektorn har vuxit mycket starkt under senare år med endast 
mindre avbrott under lågkonjunkturerna. 

Svag efterfrågan men förbättring väntas under det närmaste året 
Efterfrågan på tjänster var svag under vinterhalvåret 2012-2013 enligt svaren i Arbets-
förmedlingens intervjuundersökning. Ett av fem företag i Uppsala län uppgav att efter-
frågan på deras varor och tjänster minskade under vinterhalvåret. Sämsta efterfrågeläget 
uppgav transportsektorn.  

Förväntningarna är mer positiva inför det närmaste året. Mer än nio av tio Uppsala-
företag räknar med en ökad eller oförändrad efterfrågan; närmare 30 procent bedömer 
att efterfrågan kommer att öka. Mest positiva är hotell- restaurangbranschen samt före-
tagstjänsterna men även handeln samt information- och kommunikationssektorn tror på 
en ökad efterfrågan, samt i viss utsträckning också transportsektorn.  

Även Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visar att efterfrågeläget inom den pri-
vata tjänstesektorn fortfarande är svagare än normalt trots en förstärkning sedan slutet av 
2012. Tjänsteföretagen i riket räknar med att efterfrågan fortsätter att stiga de kommande 
månaderna. Inom enstaka branscher, bland annat restauranger och tekniska konsulter är 
sysselsättningsplanerna mer expansiva.11  

  
                                                             
11 Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer maj 2013 
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Försiktig optimism inför sommaren 
Diagram 9   Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Arbetsställen inom privata tjänster i 
Uppsala län 

  
Anm: Från och med våren 2013 används en ny beräkningsmetod i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning. Detta medför att värdena inte är helt jämförbara med tidigare år.                
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 

 

Även inom detaljhandeln är efterfrågan lägre än normalt, men det är stora skillnader 
mellan olika branscher. Utvecklingen har varit starkast för livsmedelshandeln, medan 
såväl handel med motorfordon som specialiserad butikshandel redovisar minskad för-
säljning. Inför de närmaste månaderna är optimismen störst inom livsmedelshandeln, 
men även specialiserad butikshandel och handel med motorfordon räknar med högre 
försäljningsvolymer.  

Positiva hushåll väntas sätta fart på tjänstesektorn 
Hushållen har blivit alltmer positiva i sin syn på den svenska ekonomin under de senaste 
månaderna. Trots detta är hushållens uppfattning om den svenska ekonomin fortfarande 
svagare än normalt. Hushållens syn på den egna ekonomin är däremot fortsatt något mer 
positiv än normalt.12 

De privata tjänsterna påverkas främst av hushållens konsumtion och av industrins och 
byggnadsverksamhetens utveckling. Nu när konjunkturen är svag inom industri och 
byggnadsverksamhet är efterfrågan på tjänster från dessa verksamheter dämpad. Hus-
hållen är dock optimistiska, och detta tillsammans med att hushållens reala inkomster 
                                                             
12 Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer maj 2013 
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har utvecklars väl, talar för att den privata konsumtionen kommer att öka i tilltagande 
takt under de närmaste åren. Sammantaget bedöms sysselsättningen öka något inom den 
privata tjänstesektorn under 2013. Under 2014 väntas tillväxten av antalet sysselsatta bli 
ytterligare något större.  

Ett av fem tjänsteföretag har rekryteringsproblem 
Bristen på arbetskraft kvarstår. En av fem arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn 
uppger att de har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens under det senaste 
halvåret. Rekryteringsproblemen uppges vara störst inom hotell- och restaurang-
branschen samt inom information- och kommunikationssektorn där närmare två av fem 
arbetsgivare har haft svårt att rekrytera.  

Många söker jobb som försäljare inom dagligvaru- och fackhandeln 
Diagram 10   Antal anställda 2011 och efterfrågeläget för ett urval yrken i Uppsala län på 
ett års sikt 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer och Statistiska centralbyråns yrkesregister. 
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Brist på lastbilsmekaniker 
Diagram 11   Antal anställda 2011 och efterfrågeläget för ett urval yrken i Uppsala län på 
ett års sikt 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer och Statistiska centralbyråns yrkesregister. 
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Offentliga tjänster 
Till offentliga tjänster hör offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg 
och sociala tjänster. I våra beräkningar ingår all offentligt finansierad verksamhet, 
oavsett om huvudmannen är offentlig eller privat. I Uppsala län arbetar många inom 
den offentliga tjänstesektorn, omkring 56 000 personer 2011. Det motsvarar nästan 40 
procent av alla jobb i länet. Dessutom pendlar många länsbor till ett jobb inom offent-
liga tjänstesektorn i ett annat län, främst i Stockholms län. Nettoutpendlingen var näs-
tan 3 000 personer år 2011. 

Antalet sysselsatta inom sektorn bedöms vara i stort sett oförändrat under prognos-
perioden. Utvecklingen mot allt fler privata aktörer väntas fortsätta. En del av sysselsätt-
ningsnedgången bland de offentliga arbetsgivarna beror på överföringen av skattefinansi-
erad verksamhet till privata utförare inom skola, vård och omsorg.  

Utbildningsverksamheten sysselsätter många i Uppsala län 
Utbildningsverksamheten inkluderar förskola, grund- och gymnasieskola, universitet och 
högskola, vuxenutbildning samt folkhögskola. I Uppsala län arbetar totalt cirka 19 500 
personer inom utbildningsverksamheten. Förskoleverksamheten samt grund- och gym-
nasieskolan sysselsätter många. Över 7 000 arbetar vid något av Uppsala läns två univer-
sitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala universitet är länets 
tredje största arbetsgivare, efter Uppsala kommun och landstinget, med drygt 5 000 
anställda. Vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar över 2 000 personer.  

Efterfrågan på personal inom utbildningsverksamheten följer barn- och ungdomskullar-
nas storlek. Den sista stora barnkullen från babyboomen i början av 1990-talet lämnade 
gymnasieskolan förra året, de som är födda 1993. Nu minskar elevkullarna i gymnasie-
skolan under några år. Även inom grundskolans senare år minskar elevunderlaget. I stäl-
let ökar antalet barn inom förskolan och inom grundskolans tidigare år. Under prognos-
perioden väntas därför antalet sysselsatta minska något inom gymnasieskolan och öka 
inom förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan. 

Personalbristen är fortfarande stor inom utbildningsverksamheten. Över hälften av 
kommunerna uppger att det har varit brist på arbetskraft vid rekrytering till barnomsor-
gen under det senaste halvåret. Nästan tre av fyra kommuner har upplevt brist vid rekry-
tering till grundskolan. Ingen kommun uppger dock att de har haft svårt att rekrytera till 
gymnasieskolan.  

Det är brist på bland annat förskollärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och gymna-
sielärare i yrkesämnen. På barnskötare, elevassistenter och fritidsledare är det i stället 
överskott. Bristen på förskollärare beror dels på att andelen förskollärare ska öka inom 
barnomsorgen och dels på att intresset för att utbilda sig till detta yrke inte har varit till-
räckligt stort. 
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Stor brist på gymnasielärare i yrkesämnen 
Diagram 12   Antal anställda 2011 och efterfrågeläget för ett urval yrken i Uppsala län på 
ett års sikt 

 
Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer och Statistiska centralbyråns yrkesregister. 
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Brist på stora yrkesgrupper inom vården 
Diagram 13   Antal anställda 2011 och efterfrågeläget för ett urval yrken i Uppsala län på 
ett års sikt 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer och Statistiska centralbyråns yrkesregister. 
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Utbudet av arbetskraft 
Befolkningen i Uppsala län är relativt ung och välutbildad. Länet har ett positivt 
inflyttningsnetto och födelseöverskott, vilket ger en stark befolkningstillväxt. Men det är 
stora skillnader mellan länets olika kommuner. 

Uppsala läns befolkning uppgick till 342 000 personer den 31 december 201213. Drygt 
220 000 personer var i åldrarna 16-64 år. Befolkningstillväxten är stark i Uppsala län. 
Sedan 2006 har befolkningen ökat med i genomsnitt omkring 3 700 personer varje år. 
Nästan hälften av ökningen utgörs av personer i yrkesverksam ålder och ungefär lika 
många är äldre än 65 år.  

Antalet tonåringar minskar 
Det totala antalet barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år har under de senaste åren 
minskat i länet. Antalet barn i förskoleåldrarna och i de lägre skolåldrarna har ökat 
samtidigt som högstadie- och gymnasieungdomarna har blivit färre. Under 2012 vände 
utvecklingen och det totala antalet barn och ungdomar ökade återigen med drygt 150 
personer. Antalet högstadie- och gymnasieungdomar minskar dock fortfarande. 

Omkring 14 procent av befolkningen i Uppsala län är utrikes födda. År 2012 uppgick 
gruppen till 48 000 personer. Nästan hälften av länets befolkningstillväxt under senare år 
har utgjorts av ett positivt invandringsnetto. Uppsala växer också genom ett flyttnings-
överskott från övriga landet, det vill säga det är fler som flyttar till än från länet. Under 
2012 var invandringsnettot något lägre än under tidigare år, drygt 1 000 personer. Flytt-
ningsnettot gentemot övriga Sverige var ungefär dubbelt så stort, över 2 000 personer.  

Uppsala län har en gynnsam åldersstruktur 
Länet har en gynnsam åldersstruktur med en förhållandevis stor andel personer i yrkes-
verksamma åldrar. Andelen personer som är mellan 20 och 64 år har ökat sedan 1990 och 
uppgick till 60 procent 2012. Under samma period har andelen barn och ungdomar 
minskat något samtidigt som andelen äldre har ökat. År 2012 var 23 procent av befolk-
ningen i länet barn och ungdomar under 20 år och 17 procent var 65 år eller äldre. I riket 
var motsvarande andelar 58, 23 respektive 19 procent. I Knivsta kommun är andelen barn 
och ungdomar stor och andelen äldre liten. I Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar 
kommun är i stället andelen äldre stor.  

Relativt ung och välutbildad arbetskraft 
Arbetskraften definieras här som summan av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 
enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik samt inskrivna öppet arbetslösa 
och sökande i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen. År 2011 omfattade 
arbetskraften i Uppsala län drygt 167 000 personer i åldrarna 16-64 år. Utrikes födda i 

                                                             
13 Befolkningsstatistiken, Statistiska centralbyrån. 
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arbetskraften uppgick till 24 000 personer, vilket motsvarar 14 procent. Drygt hälften av 
arbetskraften som är utrikes född har ett födelseland utanför Europa.  

Arbetskraften i Uppsala län har i genomsnitt en högre utbildningsnivå än i övriga Sverige. 
Omkring 42 procent av länets arbetskraft har en eftergymnasial utbildning jämfört med 
knappt 38 procent i riket som helhet.  

Arbetskraftsutbudet påverkas av befolkningens utveckling och struktur, förändringar i 
sysselsättningen, utbildning, pensionsavgångar och ohälsotal. Gruppen utanför arbets-
kraften utgörs av personer som är studerande, sjuka, hemarbetande, pensionärer med 
flera. Omkring 53 000 personer i åldrarna 16-64 år ingick inte i länets arbetskraft 2011. 
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Öppet arbetslösa och sökande i program 
Arbetsmarknaden i Uppsala län har utvecklats i relativt lugn takt under de senaste 
månaderna. Arbetslösheten i relation till arbetskraften har också varit ungefär oför-
ändrad under en längre tid. Inte heller framöver väntas några större förändringar. 
Under 2014 bedöms arbetslösheten börja sjunka till följd av en ökad sysselsättning. 

Stabil arbetsmarknad 
Uppsala läns arbetsmarknad är relativt stabil på grund av en mångsidig arbetsmarknad 
med en stor privat och offentlig tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Stockholms 
arbetsmarknad till länets förhållandevis låga arbetslöshet.  

I hela landet har Uppsala län lägst andel totalt inskrivna arbetslösa14. Därefter följer 
Hallands och Stockholms län. Högst arbetslöshet har grannlänet Gävleborgs län, som har 
nästan dubbelt så hög arbetslöshet som Uppsala län. Även Blekinge och Södermanlands 
län har en arbetslöshetsnivå på över 11 procent. Arbetslösheten är också hög i bland annat 
Västernorrlands, Västmanlands och Skåne län. 

Arbetslösheten i Uppsala län har legat nästan oförändrad under de senaste månaderna. 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa uppgick i slutet av april i år till cirka 10 200 perso-
ner i Uppsala län. Det motsvarade 6,1 procent av länets registerbaserade arbetskraft i 
åldrarna 16-64 år. I april förra året var andelen 5,9 procent. Antalet totalt inskrivna 
arbetslösa män har ökat med cirka 460 personer sedan april förra året medan antalet 
totalt inskrivna kvinnor endast har ökat svagt. I riket var andelen totalt inskrivna arbets-
lösa 8,5 procent i april 2013 jämfört med 8,3 procent i fjol.  

Av samtliga arbetslösa i Uppsala län i april var cirka 5 600 öppet arbetslösa och omkring 
4 600 deltog i något av Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd. Både den 
öppna arbetslösheten och antalet personer i program med aktivitetsstöd har ökat sedan 
april förra året, mest har dock antalet programdeltagare ökat. 

Arbetslösheten var i april 2013 högre för män än för kvinnor, 6,5 respektive 5,7 procent. 
Det beror på att den öppna arbetslösheten är högre bland män än bland kvinnor. Antalet 
öppet arbetslösa kvinnor har minskat något i Uppsala län sedan förra året medan antalet 
öppet arbetslösa män har ökat.  

Omkring 1 900 deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 
Två av tre programdeltagare återfinns numera i jobb- och utvecklingsgarantin samt i 
jobbgarantin för ungdomar. Dessa program är i första hand till för personer med långa 
arbetslöshetstider och syftar till aktivitet med inriktning mot arbetslivet. Jobb- och 
utvecklingsgarantins första och andra fas omfattar sammanlagt 450 dagar och innebär 
                                                             
14 Totalt antal inskrivna arbetslösa avser den samlade gruppen öppet arbetslösa och deltagare i 

program med aktivitetsstöd. 
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vägledning, utbildning och praktik. Därefter följer sysselsättningsfasen, som ger olika 
former av sysselsättning med bibehållet aktivitetsstöd.  

I april 2013 deltog omkring 1 900 personer i jobb- och utvecklingsgarantin i Uppsala län, 
varav nästan 600 i sysselsättningsfasen. Det är ungefär lika många som året innan. Där-
emot har antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar ökat. I april 2013 ingick drygt 
900 personer i jobbgarantin för ungdomar. Ytterligare omkring 260 ungdomar deltog i 
jobb- och utvecklingsgarantin.  

Arbetslösheten har legat ganska stilla 
Diagram 14   Totalt inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften 16-64 år               
januari 1994 – april 2013 

     
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data, trendvärden, registerbaserad arbetskraft 

 

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms öka under de närmaste åren till 
följd av den svagare efterfrågan på arbetskraft. Grupper som står längre från ett arbete 
kommer att ha fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom har utbudet 
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Ungdomar är den i särklass mest rörliga gruppen på arbetsmarknaden och växlar sin 
arbetsmarknadsstatus betydligt mer frekvent än andra grupper. De hör också till den 
grupp som drabbas hårdast vid konjunkturnedgångar eftersom de ofta ännu inte är eta-
blerade på arbetsmarknaden.  

I april 2013 var närmare 2 200 ungdomar öppet arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd i Uppsala län. Det är nästan 100 fler än ett år tidigare. Ungdomar kommer 
fortsatta att drabbas av arbetslöshet under år 2013 och 2014. Speciellt ungdomar med 
kort utbildning har svårt att konkurrera om jobben och får fortsatt längre arbetslöshets-
tider än andra ungdomar. En stor del av dessa bedöms kvalificera sig för deltagande i 
jobbgarantin för ungdomar och en del av dem senare i jobb- och utvecklingsgarantin.  

Utrikes födda har en arbetslöshet som är tre gånger högre än arbetslösheten för personer 
födda i Sverige. Totalt var 3 600 utrikes födda personer öppet arbetslösa eller deltagare i 
program med aktivitetsstöd i Uppsala län i april. Det är cirka 260 fler än ett år tidigare. 
Antalet motsvarade 14,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16-64 
år. I riket var andelen 20,3 procent. Motsvarande andel för personer födda i Sverige var 
4,6 procent i Uppsala län och 6,2 procent i riket.  

Arbetslösheten sjunker 2014 
Tabell 5   Totalt antal inskrivna arbetslösa i Uppsala län, prognos från kvartal 4 år 2013 

 
Anm: Totalt inskrivna arbetslösa = öppet arbetslösa + deltagare i program med aktivitetsstöd. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Arbetslösheten ökar i år men vänder ned 2014 
Trots en utdragen lågkonjunktur i omvärlden har svensk arbetsmarknad utvecklats rela-
tivt väl. Under 2013 bedöms en viss ökning av sysselsättningen. Men eftersom även 
arbetskraften ökar kommer inte sysselsättningstillväxten att vara tillräckligt stor för att 
arbetslösheten ska kunna minska. Sammantaget bedöms därför antalet arbetslösa och 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgå till i genomsnitt 10 700 personer i 
slutet av 2013, vilket är närmare 300 fler än vid samma tid 2012.  

Antal

Förändring i 
procent  jämfört 

med samma kvartal 
året innan

2008 kv 4 6 527
2009 kv 4 10 480 60,6
2010 kv 4 10 966 4,6
2011 kv 4 9 787 -10,8
2012 kv 4 10 431 6,6
2013 kv 4   Prognos 10 700 2,6
2014 kv 4   Prognos 10 300 -3,7
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Under år 2014 väntas arbetslösheten börja sjunka i takt med att sysselsättningen ökar. I 
slutet av 2014 beräknas antalet arbetslösa uppgå till 10 300 personer, vilket motsvarar en 
relativ arbetslöshet på 6,1 procent.  

I riket som helhet bedöms antalet arbetslösa stiga med cirka 10 000 personer mellan de 
sista kvartalen 2012 och 2013. Under 2014 väntas arbetslösheten sjunka med ungefär lika 
många personer. I slutet av 2014 beräknas den relativa arbetslösheten vara lägst i Upp-
sala län. Därefter följer Stockholms och Hallands län. Högst bedöms arbetslösheten vara i 
Gävleborgs, Blekinge, Södermanlands, Skåne och Västmanlands län. 

 

Arbetslösheten lägst i Uppsala län 2014 
Karta 2   Prognos över relativ arbetslöshet kvartal 4 år 2014. Totalt inskrivna arbetslösa 
som andel av registerbaserad arbetskraft 16-64 år i respektive län 

 
 
 
Källa: Arbetsförmedlingen 

AB Stockholms län 

C  Uppsala län 

D  Södermanlands län 

E  Östergötlands län 

F  Jönköpings län  

G  Kronobergs län  

H  Kalmar län 

I  Gotlands län 

K  Blekinge län 

M  Skåne län 
 N  Hallands län 

O  Västra Götalands län 

S  Värmlands län 

T  Örebro län 

U  Västmanlands län 

W  Dalarnas län 

X  Gävleborgs län 

Y  Västernorrlands län  

Z  Jämtlands län 

AC Västerbottens län 

BD Norrbottens län 
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Arbetslöshetens struktur 
Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet. Skillnaderna i arbetslöshet är dock stora 
mellan länets kommuner. Lägst andel arbetslösa inklusive programdeltagare hade 
Knivsta kommun under årets första kvartal, 3,7 procent av arbetskraften. I de nordöstra 
delarna av länet är arbetslösheten mer än dubbelt så hög. Högst är arbetslösheten i 
Älvkarleby och Tierps kommun med en arbetslöshet på 11,3 respektive 9,9 procent. 

Hög arbetslöshet i norra Uppland 
Tabell 6   Totalt inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften i 
respektive grupp, procent, kvartal 1 år 2013, Uppsala län 

 
 
Anm: Totalt inskrivna arbetslösa = öppet arbetslösa + deltagare i program med aktivitetsstöd.    
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 
 
 
Arbetslösheten är högst bland utrikes födda (speciellt bland dem som är födda utanför 
Europa), ungdomar, personer som saknar gymnasieutbildning och personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetslösheten är tre gånger 
högre bland utrikes födda än bland personer födda i Sverige. Utomeuropeiskt födda har 
en arbetslöshet som är omkring fyra gånger högre än inrikes födda.  

  

Grund-
skola

Gym-
nasial

Efter-
gymna-

sial
Håbo 4,6 4,7 4,5 8,8 4,6 4,1 7,5 8,8 3,9 3,8
Älvkarleby 11,3 10,9 11,6 33,0 7,6 10,0 22,9 20,4 10,7 6,2
Knivsta 3,7 3,6 3,8 11,0 3,2 3,1 9,4 8,3 3,9 2,4
Heby 7,7 7,7 7,7 16,5 5,5 6,5 20,9 15,3 6,5 4,8
Tierp 9,9 10,0 9,8 24,3 6,0 8,6 23,8 19,2 8,8 6,3
Uppsala 6,1 5,4 6,8 10,1 4,9 4,3 14,7 16,6 6,5 4,1
Enköping 6,3 6,5 6,1 14,5 4,9 5,2 16,1 14,3 5,8 3,9
Östhammar 4,9 5,1 4,7 13,2 3,4 4,5 10,1 9,5 4,2 3,6
Uppsala län 6,3 5,9 6,7 12,6 4,9 4,9 14,7 14,9 6,2 4,1
Riket 8,8 8,2 9,3 17,8 6,7 6,6 20,4 20,0 8,7 5,3

Inrikes 
födda

Utrikes 
födda

Utbildning

Kommun
Totalt 
16-64 

år

Kvin-
nor Män

Unga 
18-24 

år

Äldre 
55-64 

år
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Arbetsmarknadspolitiska utmaningar 
Sammansättningen av de arbetslösa är betydligt mer mångskiftande än tidigare. Det 
finns arbetslösa med kort utbildningsbakgrund, andra kan ha en funktionsnedsättning, 
vara äldre eller ha invandrat. Dessa grupper, som kan ha svårt att ta sig in på arbets-
marknaden, brukar benämnas som utsatta grupper. Av totalt inskrivna arbetslösa till-
hör nästan två av tre en utsatt grupp. Antalet personer i utsatta grupper väntas 
fortsätta att öka. Utmaningarna på arbetsmarknaden kommer därför att vara stora 
under de närmaste åren. 

Många har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden 
Många arbetslösa har varit arbetslösa tidigare och har en lös anknytning till arbetsmark-
naden. Dessa personer går ofta mellan arbetslöshet och tillfälliga anställningar samt 
vandrar in och ut ur arbetskraften utan att nå en långsiktig stadigvarande sysselsättning.  

Var fjärde arbetslös har varit utan jobb i minst tre år 
Diagram 15   Totalt antal inskrivna arbetslösa fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste 10 åren, Uppsala län 

 
Anm: Arbetslösa och i program 31 mars och 31 oktober respektive år. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 
 
Långa tider i arbetslöshet utgör många gånger en försvårande faktor för den arbetslösa att 
åter etablera sig i arbetslivet. Under perioder med en svagare efterfrågan på arbetskraft är 
det extra viktigt att stärka dessa personers möjligheter att få ett arbete.  

Många av dem som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd har 
varit utan arbete under lång tid. Av de 10 200 personer i Uppsala län som var öppet 

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000

Vår
2006

Höst
2006

Vår
2007

Höst
2007

Vår
2008

Höst
2008

Vår
2009

Höst
2009

Vår
2010

Höst
2010

Vår
2011

Höst
2011

Vår
2012

Höst
2012

Vår
2013

Antal 
 Mindre än 1 år  1 - 2 år  2 - 3 år  Mer än 3 år



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Uppsala län 
Sida: 41 av 51 
  

arbetslösa eller arbetssökande i program i april 2013 hade cirka 2 600 varit utan arbete 
under en längre tid än sammanlagt tre år under den senaste tioårsperioden. Denna grupp 
har ökat med 200 personer sedan våren 2012. Det betyder att mer än var fjärde arbetslös 
har saknat arbete under minst tre år under det senaste decenniet. Nästan två av tre 
arbetslösa har varit utan arbete under en period av minst ett år.  

När konjunkturen försvagas ökar antalet arbetssökande med en kort arbetslöshetshisto-
ria. Det finns omkring 3 700 inskrivna på arbetsförmedlingen i Uppsala län som har varit 
arbetslösa kortare tid än ett år under det senaste decenniet. Denna grupp har ökat med 
200 personer sedan våren 2012.  

Under den starka återhämtningen 2010-2011 minskade antalet personer med kortare tid i 
arbetslöshet. Däremot hade personer med längre arbetslöshetstider svårare att komma 
tillbaka till arbetslivet. Antalet arbetslösa med långa tider utan jobb låg därför kvar på en 
hög nivå. Dessa personer har ofta svårt att få ett varaktigt arbete även då läget på arbets-
marknaden är bättre.  

Grupperna som har svårt att få jobb växer 
Antalet personer som tillhör de grupper som har svårast att få ett arbete har ökat kraftigt 
under senare år på grund av bland annat en stor invandring och överföring av personer 
från Försäkringskassan.  

Det är viktigt att påpeka att skillnaderna är stora inom grupperna. Alla som ingår i en 
utsatt grupp har inte svårt att få jobb. Men den gemensamma nämnaren för grupperna är 
en hög relativ arbetslöshet och många med långa tider i arbetslöshet.  

Grupper som har svårt att få arbete: 

• Personer utan gymnasieutbildning 

• Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga 

• Arbetslösa i åldrarna 55-64 år  

• Utrikes födda, främst födda utanför Europa 

 

Av totalt 10 200 arbetslösa och programdeltagare i april 2013 i Uppsala län tillhörde drygt 
6 500 någon av de utsatta grupperna. Det är 300 fler än våren 2012. Antalet arbetslösa 
som inte tillhör någon utsatt grupp var omkring 3 700 i april 2013. Det betyder att nästan 
två av tre arbetslösa tillhör de grupper som kan ha extra stora svårigheter att få ett arbete.  

För ett par år sedan var antalet arbetslösa som tillhörde de utsatta grupperna nästan lika 
många som övriga arbetslösa. Sedan dess har antalet arbetslösa i utsatta grupper fortsatt 
att öka medan övriga arbetslösa har sjunkit. Den återhämtning som skedde efter finans-
krisen gynnade främst arbetssökande med en starkare ställning på arbetsmarknaden. 
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Under den därpå följande avmattningen på arbetsmarknaden hade personer, som ingår i 
den utsatta gruppen, svårare att få ett arbete än personer med en starkare ställning på 
arbetsmarknaden. Sedan hösten 2012 har även antalet arbetslösa i ej utsatta grupper 
ökat. 

 

Två av tre arbetslösa ingår i en utsatt grupp 
Diagram 16   Totalt antal inskrivna arbetslösa i utsatta grupper* och i ej utsatta grupper. 
Uppsala län. Januari 2004 – april 2013 (ej dubbelräkning mellan grupperna) 

 
Anm: *Utsatta grupper: Förgymnasialt utbildade, personer 55 år eller äldre, utomeuropeiskt födda 
samt personer med funktionsnedsättning. 
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data, trendvärden. 
 

I en del yrken är utbudet av arbetskraft mycket större än efterfrågan. Arbetslösheten har 
ökat under senare år i många av dessa yrken. Det gäller vissa yrken inom industrin där 
utbildningskraven inte är så höga samt en hel del andra yrken med låga utbildningskrav. 
En del av dem som saknar arbete i dessa yrken saknar gymnasial utbildning eller har en 
bristfällig utbildning i förhållande till de kompetenskrav som ställs i dag. 

Dessa konjunkturellt hårt drabbade yrkesgrupper består även av arbetslösa som inte fick 
ett arbete under den förra högkonjunkturen. Personer som söker arbete inom sådana 
yrken kallas ofta strukturarbetslösa. Gruppen av strukturarbetslösa fylls dessutom på av 
ungdomar som inte har fullständig gymnasieutbildning och av utrikes födda med kort 
utbildning. Dessutom riskerar många av dem som förs över från Försäkringskassan till 
Arbetsförmedlingen att hamna i gruppen strukturarbetslösa. Det finns därför en stor risk 
att den strukturella arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå. Det är viktigt att stärka 
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dessa personers möjligheter att få ett arbete genom arbetsmarknadspolitiska insatser så 
att strukturarbetslösheten kan minska.  

 

Allt fler arbetslösa i utsatta grupper 
Diagram 17   Totalt antal inskrivna arbetslösa i utsatta grupper, Uppsala län            
januari 2006 – april 2013 

 
Anm: En person kan ingå i flera undergrupper. 
Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data, trendvärden. 
 
Antalet arbetslösa som är 55 år eller äldre ökade under finanskrisen men har legat kvar på 
ungefär samma nivå under de två senaste åren. Däremot har antalet arbetslösa i de andra 
utsatta grupperna fortsatt att öka. Antalet arbetslösa som enbart har förgymnasial utbild-
ning, som är födda utanför Europa och som har funktionsnedsättning som medför ned-
satt arbetsförmåga har ökat stadigt de senaste åren. Till viss del är dessa grupper överlap-
pande, det vill säga en person kan ingå i två eller flera grupper. Exempelvis kan en person 
vara född utanför Europa och endast ha en förgymnasial utbildning.  

  

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Högst förgymnasial utbildning  Personer med funktionsnedsättning
 Utomeuropeiskt födda  55-64 år



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Uppsala län 
Sida: 44 av 51 
  

Om prognosen 
 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning utgör basen för prognosbedömningarna. 
Undersökningens urval är stratifierat för att så långt som möjligt likna näringslivets 
struktur i länet vad gäller branscher och arbetsplatserna storlek. I Uppsala län ingick 
omkring 400 arbetsställen inom det privat näringslivet och svarsfrekvensen blev 62 pro-
cent i vårens undersökning. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande 
inom kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga arbets-
ställen. Svarsfrekvensen för offentlig verksamhet blev 79 procent i vårens undersökning. 
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort, vilket ökar 
resultatens tillförlitlighet. Arbetsförmedlarna genomför intervjuerna och merparten av 
dessa sker vid ett personligt möte. Arbetsgivarna lämnar uppgifterna under sekre-
tesskydd. Till stöd för bedömningar och analyser används även ett flertal andra källor; 
statistik som beskriver historiska förlopp, bedömningar om framtiden och framåtsyftande 
ekonomiska indikatorer. 

 

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

  

http://www.arbetsformedlingen.se/prognoser
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Källor 
 

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

• Arbetsförmedlingens intervjuundersökning  

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

• Branschorganisationer 

• Konjunkturinstitutet  

• Riksbanken 

• Statistiska centralbyrån (SCB): Arbetskraftsundersökningen (AKU), Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) med 
mera 
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Tabell- och diagrambilaga 
 

Arbetsgivarnas bedömningar av efterfrågan på deras varor och tjänster. Nettotal, dvs. 
andel arbetsställen som bedömer en ökad efterfrågan minus andel arbetsställen som 
bedömer en minskad efterfrågan, Uppsala län 

 
 
Anm: Från och med våren 2013 används en ny beräkningsmetod i Arbetsförmedlingens 
intervjuundersökning. Detta medför att värdena inte är helt jämförbara med tidigare år               
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar 
 

 
Förgymnasialt utbildade                        
Totalt antal inskrivna arbetslösa i Uppsala län fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren        

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Vår Höst Vår Vår Höst Vår Vår Höst Vår
2012 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2012 2013

Industri 17 -12 -22 40 -16 13 37 12 23
Byggverksamhet -11 -2 -20 43 -31 35 22 2 20
Privata tjänster 12 18 0 35 26 20 41 38 33
Totalt 10 10 -5 37 9 22 36 28 30
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Personer med funktionsnedsättning                       
Totalt antal inskrivna arbetslösa i Uppsala län fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Äldre 55-64 år                       
Totalt antal inskrivna arbetslösa i Uppsala län fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Utomeuropeiskt födda                       
Totalt antal inskrivna arbetslösa i Uppsala län fördelat på sammanlagd tid utan arbete 
under de senaste tio åren 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Rekryteringsproblem 
Andelen arbetsställen och offentliga verksamheter som upplevt brist på arbetskraft vid 
rekrytering senaste sex månaderna, Uppsala län 
 

Industri 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
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Byggverksamhet 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
 

Privat tjänstesektor 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
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Jord- och skogsbruk 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 

Offentliga tjänster 

 
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. 
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Uppsala län är en del av 
Arbetsförmedlingens prognosarbete. 
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser 
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet. 
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna. 
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Catarina Annetorp Hörnsten, 
telefon 010-487 67 07.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna 
för ett speciellt yrke, rekommenderar vi vår webbapplikation 
Yrkeskompassen. Den uppdateras två gånger per år. 
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. 
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken. 
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden. 
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjlighetern de närmaste 
fem och tio åren. I publikationen Var finns jobben? 
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2013.
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