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Stockholm behöver fler programmerare 

Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra mest växer de kunskapsintensiva tjänste-
företagen. Det innebär att det i växande grad är människors kunskap som skapar vårt 
välstånd. Detta välstånd skapas i hög utsträckning i Stockholmsregionen, men frågan 
är om vi har rätt förutsättningar för att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen ska 
kunna fortsätta utvecklas. 

Strukturomvandlingen mot kunskapsintensiva verksamheter som kräver hög kompe-
tens är påtagligare i Stockholmsregionen än i landet i övrigt. Den hårda konkurrensen 
om talanger och kompetens kommer att tillta under kommande decennier. I vissa 
branscher är den redan kännbar. 

Stockholm har en internationellt konkurrenskraftig IT-bransch och IT-yrkena behövs 
inom allt fler områden i företagen. När den kunskapsintensiva ekonomin växer, blir 
programmeraren en nyckelperson. Redan i dag är det problem med IT-
kompetensförsörjningen. Den kan delvis lösas med arbetskraftsinvandring.  

I en värld där IT, kod och algoritmer gör sig allt mer gällande blir programmerarnas 
kunskap avgörande för innovation och tillväxt. Det ställer i sin tur krav på de regler 
och förutsättningar som påverkar deras utbildning och företagen som anställer dem. 

KUNSKAPSINTENSIVA TJÄNSTEBRANSCHER VÄXER SNABBARE 
De kunskapsintensiva tjänstebranscherna växer snabbare än övriga tjänstebranscher. 
Mellan 2007 och 2012 ökade antalet förvärvsarbetande i kunskapsintensiva tjänstefö-
retag i Stockholms län med 11,3 procent. I riket (exkl. Stockholms län) ökade antalet 
med 4,6 %, och ökningen i Stockholm var därmed mer än dubbelt så stor. Övriga 
tjänsteföretag ökade också starkt i Stockholms län, med 10,4 procent. Motsvarande 
ökning för riket (exkl. Stockholms län) var 6 procent. 

Vad är kunskapsintensiva tjänsteföretag? 
Följande tjänstebranscher ingår i Eurostats (EU:s statistikkontor) definition av kunskapsintensiva 
tjänsteföretag: 
§ Högteknologiska tjänster: post- och telekommunikation, datakonsulter och dataserviceby-

råer samt FoU-institutioner. 
§ Marknadstjänster: rederier, flygbolag, fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, uthyrnings-

firmor samt övriga företagsservicefirmor. 
§ Finansiella tjänster: banker och andra kreditinstitut inklusive stödtjänster samt försäkrings-

bolag inklusive stödtjänster. 
§ Övriga kunskapsintensiva tjänster: utbildningsväsendet, hälso- och sjukvård samt omsorg. 
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Ökningen i kunskapsintensiva tjänstebranscher 2007–2012 

 

Källa: SCB (bearbetad). Index 2007=100. 

Antal förvärvsarbetande efter branschgrupp – Stockholms län och riket 

Bransch 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ändring 

Stockholms län:  

Kunskapsintensiva tjänster 495 534 507 510 505 917 523 072 534 499 551 353 11,3 % 

Tjänster övriga 378 025 385 635 382 005 395 953 403 350 417 351 10,4 % 

Industri och bygg m.m. 152 531 152 635 148 474 151 245 155 363 158 661 4,0 % 

Riket:  

Kunskapsintensiva tjänster 1 828 633 1 840 641 1 816 282 1 868 894 1 897 209 1 945 502 6,4 % 

Tjänster övriga 1 412 280 1 438 201 1 413 850 1 455 360 1 474 114 1 513 657 7,2 % 

Industri och bygg m.m. 1 096 579 1 077 273 1 004 716 1 020 875 1 035 911 1 055 409 -3,8% 

Källa: SCB (bearbetat) 

PROGRAMMERARE ÄR VANLIGASTE YRKET 
Det vanligaste yrket i Stockholms län är programmerare. Det finns nästan 36 000 an-
ställda i gruppen systemerare och programmerare, vilket motsvarar 3,5 procent av alla 
förvärvsarbetande i länet. I riket är programmerare det åttonde vanligaste yrket 
(78 734 anställda). 
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Anställda i Stockholms län 2012 

Yrke Antal Andel 

Systemerare och programmerare 35 855 3,5 % 

Företagssäljare 33 731 3,3 % 

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 33 670 3,3 % 

Försäljare, fackhandel 28 701 2,8 % 

Barnskötare m.fl. 28 090 2,7 % 

Övrig kontorspersonal 23 711 2,3 % 

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 21 690 2,1 % 

Administrativa assistenter 17 807 1,7 % 

Hotell- och kontorsstädare m.fl. 17 762 1,7 % 

Köks- och restaurangbiträden 17 582 1,7 % 

Källa: SCB (bearbetad). 

 

Antalet systemerare och programmerare har ökat med 47 procent mellan 2005 och 
2012, redan då var yrket det tredje största i Stockholms län.  

År 2012 är antalet kvinnor som är systemerare och programmerare 7 605 (21 procent 
av alla). Kvinnliga programmerare och systemerar har ökat med 37 procent mellan 
2005 och 2012.  

Antalet anställda 2005–2012 

 

Källa: SCB (bearbetad). 

IT-KOMPETENSBRISTEN OCH ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN 
Arbetskraftsinvandringsreformen från december 2008 är av stor betydelse för Sveriges 
möjligheter att kunna konkurrera om internationell arbetskraft. Den är nödvändig för 
de människor som får möjlighet att komma hit och arbeta och för de företag som kan 
anställa medarbetare de har behov av, men inte kunnat rekrytera tidigare. 
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För enskilda företag innebär arbetskraftsinvandringen att nyckelpersoner med specia-
listkompetens anställs så att företagen kan fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga 
på den internationella marknaden. Alternativet till arbetskraftsinvandringen i Sverige 
är att jobbtillväxten sker i andra delar av världen, företrädesvis i Asien eller Nordame-
rika. 

Kvalificerade yrkesgrupper dominerar 
Var tredje tillstånd för arbetskraftsinvandring till Sverige gällde ett kvalificerat yrke. 
Det är tjänster som antingen kräver högskoleutbildning eller teoretisk specialist-
kompetens, eller är inom kategorin ledningsarbete. Räknas inte tillstånden för sä-
songsarbete in har de kvalificerade yrkena dominerat med mer än hälften av alla till-
stånd i riket under åren 2009–2013 (53 procent). Hela 62 procent av de beviljade ar-
betstillstånden i Stockholms län för åren 2009–2013 har gällt kvalificerade yrken. 

Arbetskraftsinvandring viktigt för IT-kompetens 
Inom många IT-yrken råder det stor brist på kompetens. Under åren 2009–2013 har 
också 19 procent av tillstånden i riket gällt IT-yrken (yrkesgrupperna dataspecialister 
samt datatekniker och dataoperatörer). I Stockholms län är motsvarande andel 
41 procent. Räknar man inte in säsongsarbetare, gällde nästan var femte tillstånd i 
Sverige för en indisk dataspecialist i Stockholms län. 

Väntetider för tillstånd och förlängningar av beviljade tillstånd ställer till stora pro-
blem i en snabbrörlig bransch med en global arbetsmarknad. 

SLUTSATSER 
För företagen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn är den största utmaningen att 
attrahera, utveckla och behålla de bästa förmågorna. Företagens utveckling står och 
faller med medarbetarna.  

Att anställa är fortfarande dyrt i Sverige. Samtidigt går det att göra avdrag för datorer, 
maskiner och markanläggningar. Detta återspeglar en föråldrad syn på näringslivet. 
Förutsättningarna för att skapa och utveckla företag baserade på humankapital måste 
bli bättre.  

Arbetskraftsinvandringsreformen måste bestå och utvecklas. Handelskammaren har 
lämnat flera förslag i analysen Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stock-
holmsjobben (analys 2014:2). 

De kunskapsintensiva tjänsteföretagen har stort behov av välutbildad arbetskraft. Det 
innebär höga krav på hela utbildningssystemet – på grundskola, gymnasium och uni-
versitetsutbildning, men även på avancerade nivåer och i forskning. Detta gäller inte 
minst inom systemering och programmering.  

Om uppgifterna i analysen 
Uppgifterna om kunskapsintensiva tjänstebranscher i analysen är baserade på registerbaserad ar-
betsmarknadsstatistik (RAMS) – antal förvärvsarbetande efter branschgrupp (2-siffer) och region 
(dagbefolkning) 2007–2012 från SCB, bearbetade av Stockholms Handelskammare. 
Statistiken om yrken är baserad på SCB:s data: anställda (yrkesregistret) 16–64 år med arbetsplats i 
regionen (dagbefolkning) efter yrke och år, bearbetade av Stockholms Handelskammare.  
Uppgifterna om arbetskraftsinvandring är baserade på Migrationsverkets data för de fem helår 
(2009–2013) som reformen har varit i kraft, bearbetade Stockholms Handelskammares. För en när-
mare redogörelse se Stockholms Handelskammare analys Arbetskraftsinvandringen är avgörande 
för Stockholmsjobben (analys 2014:2). 
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