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Konjunkturstatistik över vakanser 
Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2013 
Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2013 

I korta drag 
Lediga jobb och vakanser 
Totalt fanns det 56 500 lediga jobb på arbetsmarknaden under det fjärde kvarta-
let 2013. Av dessa fanns 43 400 i privat sektor och 13 100 lediga jobb i offent-
lig sektor. I offentlig sektor ökade antalet lediga jobb med 11,9 procent jämfört 
med kvartal 4 2012. Av de 43 400 lediga jobben i privat sektor var 16 300 va-
kanser, lediga jobb som var obemannade och kunde tillträdas omedelbart.  

 

I Tillverknings- och utvinningsindustrin ökade antalet lediga jobb med 26,3 
procent jämfört med fjärde kvartalet 2012 till 4 400 lediga jobb. Både kommu-
nal sektor och landstingen ökade, med 10,8 respektive 53,5 procent jämfört med 
samma kvartal föregående år. Ökningen i landstingen förklaras till stor del av 
ett enskilt landsting som tidigare inte redovisat lediga jobb som avser sommar-
vikarier. I statlig sektor däremot, minskade antalet lediga jobb med 16,1 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år till 3 100 lediga jobb.   

 

Rekryterings- och vakansgrad 
I privat sektor fanns det 1,4 lediga jobb och 0,5 vakanser för varje hundrade 
anställd. Högst rekryteringsaktivitet hade Företag inom uthyrning, fastighets-
service, resetjänster och andra stödtjänster där bemanningsföretagen ingår. 
Branschen hade 3,1 lediga jobb för varje hundrade anställd. Den akuta arbets-
kraftsbristen var högst i branschen Informations- och kommunikationsföretag. 
Där var vakansgraden 1,3 vakanser för varje hundrade anställd.  
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Statistiken med kommentarer 

Ett ledigt jobb definieras; en ledig tjänst som har utlysts och möjliggjorts för 
externa sökande.  

Ett ledigt jobb som behövde tillsättas omgående vid mättillfället och som inte 
var bemannad, definieras som en vakans. Det innebär att en ledig tjänst som 
tillfälligt har ersatts av annan medarbetare, visstidsanställd eller inhyrd perso-
nal, inte är en vakans. 
Antal lediga jobb och vakanser, privat sektor. Första kvartalet 2002 - fjärde 
kvartalet 2013 

Antal 

 
 

Tabeller 1 – 4 
Tabellerna 1 – 4 redovisar antal lediga jobb och vakanser (se definitioner nedan) 
i privat sektor. I tabell 1 a redovisas även totaler för offentlig sektor. Redovis-
ningen sker efter näringsgren (SNI2007), länsgrupperingar (NUTS2), storleks-
klass samt kombination av läns- och näringsgren. I tabellerna 1 och 2 komplett-
eras antal lediga jobb och vakanser med den årliga förändringen i procent. 

Tabeller 5 – 8 
Tabellerna 5 – 8 redovisar rekryteringsgrad och vakansgrad (se definitioner 
nedan) i privat sektor. Redovisningen sker efter näringsgren (SNI2007), läns-
grupperingar (NUTS2), storleksklass och kombination av läns- och näringsgren. 

Tabell 9 – 10 
Tabellerna 9 – 10 redovisar rekryteringstid (se definitioner nedan) i privat sek-
tor. Redovisningen sker efter näringsgren (SNI2007) och länsgrupperingar 
(NUTS2). 

Tabell 11 
I tabell 11 redovisas antal lediga jobb efter bemanningstyp samt andel för re-
spektive bemanningstyp. 

Tabell 12 
I tabell 12 redovisas anställda, rekryterings- och vakansgrad i privat sektor samt 
arbetslöshet för hela befolkningen (15-74 år). 
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Tabeller 

Teckenförklaring 
Explanation of symbols 
– Noll Zero 
0 
0,0 

Mindre än 0,5 
Mindre än 0,05 

Less than 0.5 
Less than 0.05 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för 
osäker för att anges 

Data not available 

. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 
* Preliminär uppgift Provisional figure 
 

1a. Antal lediga jobb efter sektor och efter näringsgren för privat sektor 4:e kvartalet 
2013 
1a. Number of job openings by sector and by industry. Private sector 4th quarter of 2013 

SNI Näringsgren Lediga  
jobb1 

Årlig förändring 
(%) 

A Jord- och skogsbruk, jakt och fiske .. ± .. .. ± .. 
B + C Tillverknings- och utvinningsindustri 4 354 ± 500 26,3 ± 20,2 
D + E Företag inom energi och miljö 734 ± 151 61,3 ± 41,9 
F Byggindustri 2 732 ± 1 635 26,1 ± 98,3 
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och mo-

torcyklar 6 127 ± 1 385 18,4 ± 42,6 
H Transport- och magasineringsföretag 2 052 ± 548 23,5 ± 50,7 
I Hotell och restauranger 2 474 ± 1 324 44,2 ± 105,8 
J Informations- och kommunikationsföretag 4 095 ± 746 12,0 ± 27,7 
K + L Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag 2 215 ± 534 -4,2 ± 31,5 
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 851 ± 758 -17,5 ± 22,8 
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjäns-

ter och andra stödtjänster 7 105 ± 1 659 0,0 ± 37,4 
P + Q Enheter inom utbildning, vård och omsorg 3 380 ± 749 -24,7 ± 25,0 
R + S Personliga och kulturella tjänster 3 094 ± 1 347 19,0 ± 72,5 
Privat  43 367 ± 3 658 5,9 ± 13,1 
        
Kommunal  6 022 ± 24 10,8 ± 0,5 
Landsting  4 025 ± 0 53,52 ± 0,0 
Statlig   3 096 ± 148 -16,1 ± 4,2 

Offentlig  13 144 ± 150 11,9 ± 1,4 

        

Totalt  56 511 ± 3 661 7,2 ± 10,2 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen. 
2) Ökningen beror till stor del på ett enskilt landsting som tidigare inte redovisat lediga jobb som avser sommarvika-

rier. 
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1b. Antal vakanser efter näringsgren för privat sektor 4:e kvartalet 2013 
1b. Unmet demand for labour by industry. Private sector 4th quarter of 2013 

SNI Näringsgren Vakans1 

 
Årlig förändring 

(%) 

A Jord- och skogsbruk, jakt och fiske .. ± .. .. ± .. 
B + C Tillverknings- och utvinningsindustri 1 656 ± 284 13,1 ± 25,1 
D + E Företag inom energi och miljö 258 ± 63 36,5 ± 46,1 
F Byggindustri 1 480 ± 1 092 42,2 ± 121,9 
G Handel; serviceverkstäder för  motorfordon och 

motorcyklar 1 778 ± 499 24,8 ± 50,4 
H Transport- och magasineringsföretag 496 ± 190 -29,6 ± 37,3 
I Hotell och restauranger 772 ± 588 .. ± .. 
J Informations- och kommunikationsföretag 2 007 ± 521 2,0 ± 31,9 
K + L Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag 1 074 ± 415 16,1 ± 52,6 
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2 498 ± 516 -13,4 ± 27,9 
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjäns-

ter och andra stödtjänster 2 548 ± 928 -28,0 ± 46,4 
P + Q Enheter inom utbildning, vård och omsorg 897 ± 341 -5,5 ± 62,1 
R + S Personliga och kulturella tjänster 726 ± 411 36,2 ± 115,8 

Privat  16 270 ± 1 940 -1,0 ± 18,4 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen.  
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2a. Antal lediga jobb efter region. Privat sektor 4:e kvartalet 2013 
2a. Number of job openings by region. Private sector 4th quarter of 2013 

Region – NUTS2 Lediga  
jobb1 

Årlig förändring 
(%) 

Stockholms län 17 181 ± 2 376 3,5 ± 21,2 
Östra Mellansverige 5 390 ± 1 109 -3,7 ± 28,0 
Småland och öarna 2 663 ± 863 8,8 ± 53,6 
Sydsverige 3 855 ± 794 -13,3 ± 34,5 
Västsverige 8 071 ± 1 473 21,3 ± 38,4 
Norra Mellansverige 3 035 ± 1 308 10,6 ± 63,7 
Mellersta Norrland 1 754 ± 1 144 89,0 ± 155,1 
Övre Norrland 1 415 ± 512 -7,8 ± 42,9 

Totalt  43 367 ± 3 658 5,9 ± 13,1 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen.  

 

2b. Antal vakanser efter region. Privat sektor 4:e kvartalet 2013 
2b. Unmet demand of labour by region. Private sector 4th quarter of 
2013 

Region – NUTS2 Vakanser1 

 
Årlig förändring 

(%) 

Stockholms län 7 139 ± 1 381 13,8 ± 37,1 
Östra Mellansverige 1 795 ± 540 -32,9 ± 30,7 
Småland och öarna 1 044 ± 681 -10,2 ± 81,6 
Sydsverige 1 621 ± 545 10,8 ± 47,1 
Västsverige 2 653 ± 553 -8,4 ± 41,4 
Norra Mellansverige 1 074 ± 487 21,8 ± 82,6 
Mellersta Norrland 618 ± 537 .. ± .. 
Övre Norrland 324 ± 110 -37,9 ± 30,6 

Totalt  16 270 ± 1 940 -1,0 ± 18,4 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen.  

 

3. Antal lediga jobb och vakanser efter arbetsställets storleksklass. 
Privat sektor 4:e kvartalet 2013 
3. Number of job openings and unmet demand of labour by size of 
establishment. Private sector 4th quarter of 2013 

Antal anställda Lediga jobb1 Vakanser 

1 – 9 12 645 ± 2 723 4 464 ± 1 557 
10 – 49 13 460 ± 1 886 5 085 ± 986 
50 – 99 6 371 ± 1 646 2 420 ± 638 
100 – 199 3 893 ± 0 1 656 ± 0 
200 – 6 996 ± 0 2 643 ± 0 

Totalt  43 367 ± 3 658 16 270 ± 1 940 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen.  
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4. Antal lediga jobb och vakanser efter läns- och branschgrupp. Privat sektor 4:e 
kvartalet 2013 
4. Number of job openings and unmet demand of labour by region and industry. Private 
sector 4th quarter of 2013 

Region1 Branschgrupp2 Lediga jobb3 Vakanser3 

Storstadslän Industri 2 684 ± 438 1 204 ± 273 
 Tjänstenäringar 23 381 ± 2 361 8 765 ± 1 151 
 Övriga 1 739 ± 1 517 1 069 ± 1 026 
 Total 27 805 ± 2 823 11 038 ± 1 559 

Skogslän Industri 768 ± 125 229 ± 58 
 Tjänstenäringar 4 702 ± 1 711 1 476 ± 638 
 Övriga 734 ± 630 .. ± .. 
 Total 6 205 ± 1 813 2 016 ± 734 

Övriga län Industri 1 635 ± 275 480 ± 86 
 Tjänstenäringar 7 355 ± 1 505 2 566 ± 894 
 Övriga 365 ± 210 168 ± 105 
 Total 9 356 ± 1 540 3 215 ± 904 

Samtliga län Industri 5 088 ± 522 1 914 ± 291 
 Tjänstenäringar 35 439 ± 3 237 12 807 ± 1 578 
 Övriga 2 839 ± 1 637 1 548 ± 1 094 
 Total 43 367 ± 3 658 16 270 ± 1 940 

1) Storstadslän definieras som Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Skogslän som Värmlands län, Dalarnas 
län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. 

2) Industrin definieras som branscherna B - E, Tjänstenäringar som G – S och övriga som A och F. 

3) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen. 
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5. Rekryterings- och vakansgrad efter näringsgren. Privat sektor 4:e kvartalet 2013 
5. Proportion of job openings and unmet demand of labour to total number of jobs by indus-
try. Private sector 4th quarter of 2013    

SNI Näringsgren Rekryteringsgrad1 Vakansgrad1 

A Jord- och skogsbruk, jakt och fiske 0,2 ± 0,2 0,1 ± 0,1 
B + C Tillverknings- och utvinningsindustri 0,8 ± 0,1 0,3 ± 0,1 
D + E Företag inom energi och miljö 1,7 ± 0,4 0,6 ± 0,2 
F Byggindustri 1,0 ± 0,6 0,5 ± 0,4 
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och mo-

torcyklar 1,2 ± 0,3 0,3 ± 0,1 
H Transport- och magasineringsföretag 0,8 ± 0,3 0,2 ± 0,1 
I Hotell och restauranger 1,7 ± 0,9 0,5 ± 0,4 
J Informations- och kommunikationsföretag 2,5 ± 0,5 1,3 ± 0,3 
K + L Kreditinstitut, försäkringsbolag och Fastighetsbolag 1,6 ± 0,4 0,8 ± 0,3 
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,0 ± 0,3 1,0 ± 0,2 
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjäns-

ter och andra stödtjänster 3,1 ± 0,8 1,2 ± 0,5 
P + Q Enheter inom utbildning, vård och omsorg 1,1 ± 0,3 0,3 ± 0,1 
R + S Personliga och kulturella tjänster 2,1 ± 0,9 0,5 ± 0,3 

Totalt  1,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen. 0,0 betyder att talet är mindre än 0,05.  
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6. Rekryterings- och vakansgrad efter region. Privat sektor 4:e 
kvartalet 2013 
6. Proportion of job openings and unmet demand of labour to total 
number of jobs by region. Private sector 4th quarter of 2013 

Region – NUTS2 Rekryteringsgrad1 Vakansgrad1 

Stockholms län 1,8 ± 0,3 0,8 ± 0,2 
Östra Mellansverige 1,2 ± 0,3 0,4 ± 0,1 
Småland och öarna 1,2 ± 0,5 0,5 ± 0,4 
Sydsverige 1,0 ± 0,2 0,4 ± 0,1 
Västsverige 1,4 ± 0,3 0,4 ± 0,1 
Norra Mellansverige 1,3 ± 0,6 0,4 ± 0,2 
Mellersta Norrland 1,7 ± 1,1 0,6 ± 0,5 
Övre Norrland 1,0 ± 0,4 0,2 ± 0,1 

Totalt 1,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen. 0,0 betyder att 
intervallet är mindre än 0,05. 
 

7. Rekryterings- och vakansgrad efter arbetsställets storleksklass. 
Privat sektor 4:e kvartalet 2013 
7. Proportion of job openings and unmet demand of labour to total num-
ber of jobs by size of establishment. Private sector 4th quarter of 2013 

Antal anställda Rekryteringsgrad1 Vakansgrad1 

1 – 9 1,6 ± 0,3 0,5 ± 0,2 
10 – 49 1,4 ± 0,2 0,5 ± 0,1 
50 – 99 1,7 ± 0,5 0,7 ± 0,2 
100 – 199 1,3 ± 0,0 0,6 ± 0,0 
200 – 1,1 ± 0,0 0,4 ± 0,0 

Totalt 1,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen. 0,0 betyder att 
talet är mindre än 0,05. 
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8. Rekryterings- och vakansgrad efter läns- och branschgrupp. Privat sektor 4:e 
kvartalet 2013 
8. Proportion of job openings and unmet demand of labour to total number of jobs by region 
and industry. Private sector 4th quarter of 2013 

Region1 Branschgrupp2 Rekryteringsgrad3 Vakansgrad3 

Storstadslän Industri 1,0 ± 0,2 0,4 ± 0,1 
 Tjänstenäringar 1,7 ± 0,2 0,6 ± 0,1 
 Övriga 1,1 ± 1,0 0,7 ± 0,7 
 Total 1,5 ± 0,2 0,6 ± 0,1 

Skogslän Industri 0,7 ± 0,1 0,2 ± 0,1 
 Tjänstenäringar 1,6 ± 0,6 0,5 ± 0,2 
 Övriga 0,9 ± 0,9 0,2 ± 0,2 
 Total 1,3 ± 0,4 0,4 ± 0,1 

Övriga län Industri 0,8 ± 0,1 0,2 ± 0,0 
 Tjänstenäringar 1,6 ± 0,4 0,6 ± 0,3 
 Övriga 0,4 ± 0,2 0,2 ± 0,1 
 Total 1,2 ± 0,2 0,4 ± 0,2 

Samtliga län Industri 0,9 ± 0,1 0,3 ± 0,1 
 Tjänstenäringar 1,7 ± 0,2 0,6 ± 0,1 
 Övriga 0,9 ± 0,5 0,5 ± 0,3 
 Total 1,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

1)Storstadslän definieras som Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Skogslän som Värmlands län, Dalarnas 
län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län.  

2) Industrin definieras som branscherna B - E, Tjänstenäringar som G – S och övriga som A och F. 

3) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen. 
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9. Genomsnittlig rekryteringstid i månader efter näringsgren. Privat 
sektor 4:e kvartalet 2013 
9. Average recruitment time in months by industry. Private sector 4th 

quarter of 2013 

SNI Näringsgren Rekryteringstid1 
(månader) 

A Jord- och skogsbruk, jakt och fiske 0,1 ± 0,1 
B + C Tillverknings- och utvinningsindustri 0,8 ± 0,1 
D + E Företag inom energi och miljö 1,7 ± 0,6 
F Byggindustri 0,7 ± 0,4 
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och mo-

torcyklar 0,4 ± 0,1 
H Transport- och magasineringsföretag 0,5 ± 0,2 
I Hotell och restauranger 0,3 ± 0,2 
J Informations- och kommunikationsföretag 1,9 ± 0,4 
K + L Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag 1,5 ± 0,5 
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,3 ± 0,4 
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjäns-

ter och andra stödtjänster 0,7 ± 0,2 
P + Q Enheter inom utbildning, vård och omsorg 0,5 ± 0,2 
R + S Personliga och kulturella tjänster 0,8 ± 0,4 

Totalt  0,7 ± 0,1 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen, 0,0 betyder att 
intervallet är mindre än 0,05. 

 

10. Genomsnittlig rekryteringstid i månader efter region. Privat 
sektor 4:e kvartalet 2013 
10. Average recruitment time in months by region. Private sector 4th 
quarter of 2013 

Region – NUTS2 Rekryteringstid1 
(månader) 

Stockholms län 0,8 ± 0,2 
Östra Mellansverige 0,7 ± 0,2 
Småland och öarna 0,7 ± 0,3 
Sydsverige 0,4 ± 0,2 
Västsverige 0,8 ± 0,2 
Norra Mellansverige 0,6 ± 0,3 
Mellersta Norrland 0,4 ± 0,2 
Övre Norrland 0,5 ± 0,2 

Totalt 0,7 ± 0,1 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen, 0,0 betyder att 
intervallet är mindre än 0,05. 
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11. Antal lediga jobb efter bemanningstyp. Privat sektor 4:e 
kvartalet 2013 
11. Job openings by status. Private sector 4th quarter of 2013 

Bemanningstyp Lediga jobb1 Procent1 

Bemannade av avgående medarbetare 5 671 ± 1 108 13,1 ± 2,4 
Bemannade av vikarie 3 420 ± 1 021 7,9 ± 2,3 
Bemannade av personal från beman-
ningsföretag eller konsulter 1 723 ± 316 4,0 ± 0,8 
Obemannade som ej kan tillträdas ome-
delbart 16 281 ± 2 368 37,5 ± 3,8 
Obemannade som kan tillträdas omedel-
bart 16 270 ± 1 940 37,5 ± 3,5 

Totalt 43 367 ± 3 658 100,0 ± 0,0 

1) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen. 

12. Anställda, rekryterings- och vakansgrad i privat sektor samt 
arbetslöshet för hela befolkningen (15-74 år), 2:a kvartalet 2008 – 
4:e kvartalet 2013 
12. Number of employed, recruitment- and vacancy rate in the private 
sector and unemployed for the whole population (age 15-74), 2nd quar-
ter 2008 – 4th quarter of 2013 

År Kvartal Anställda 
1 000-tal1 

Rekryte- 
ringsgrad 

Vakans- 
grad 

Arbetslöshet2  
(i procent av 

arbetskraften) 

2008 2 2 830 1,6 0,7 6,6 
2008 3 2 841 1,4 0,6 5,6 
2008 4 2 810 1,0 0,4 6,2 
2009 1 2 712 1,0 0,3 7,8 
2009 2 2 780 1,0 0,3 9,1 
2009 3 2 760 0,8 0,3 8,1 
2009 4 2 749 1,0 0,3 8,3 
2010 1 2 687 1,2 0,4 9,3 
2010 2 2 783 1,7 0,6 9,3 
2010 3 2 810 1,4 0,6 7,8 
2010 4 2 817 1,4 0,7 7,3 
2011 1 2 791 1,8 0,7 8,1 
2011 2 2 914 2,2 0,8 8,3 
2011 3 2 950 1,6 0,7 6,8 
2011 4 2 937 1,5 0,7 6,9 
2012 1 2 877 1,9 0,8 7,8 
2012 2 2 987 2,2 0,8 8,3 
2012 3 2 982 1,5 0,7 7,2 
2012 4 2 976 1,4 0,5 7,6 
2013 1 2 918 1,8 0,6 8,6 
2013 2 3 023 1,8 0,6 8,7 
2013 3 3 028 1,4 0,5 7,4 
2013 4 3 021 1,4 0,5 7,4 
1) Inhämtat från Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 

2) Inhämtat från AKU och avser den officiella arbetslöshetsdefinitionen från oktober 2007. 
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Fakta om statistiken 

Detta omfattar statistiken 
Objekt och population 
Målobjekt för privat sektor är arbetsställe. Arbetsställe definieras som varje 
adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver 
verksamhet. Alla företag har minst ett arbetsställe. Målobjekt för offentlig sek-
tor är juridisk enhet. Rampopulationen utgörs av de arbetsställen inom privat 
sektor som har minst en anställd enligt Företagsdatabasen (FDB). Målpopula-
tionen utgörs av arbetsställen som bedriver verksamhet. Med privat sektor avses 
enskilda firmor, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, samtliga aktiebo-
lag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Offentligt ägda aktiebo-
lag, affärsverken och Riksbanken förs dessutom hit.  

Med offentlig sektor avses kommuner, landsting och statliga myndigheter. 

Statistiska mått 
Statistiken utgörs av skattade värden på aggregat. 

Totaler skattas med 

Y
N
m

w yq
h

hh

H

hj hj
j

mh^
*= ∑ ∑

 
där  

q = redovisningsgrupp, h = stratum, H = antal stratum 

Nh= antal objekt i bruttopopulationen 

mh= antal objekt som svarat  

y*hj= yhj om objekt j tillhör redovisningsgrupp q, 0 annars 

whj= kalibreringsvikt 

Kvartalsresultat baseras på alla tre inkomna redovisningsmånader. För att elimi-
nera risken för dubbelräkning av lediga jobb och vakanser över månaderna es-
timeras ett kvartalsgenomsnitt. 

Redovisningsgrupper 
Skattningarna redovisas för olika gruppindelningar. Dessa definieras av arbets-
ställets näringsgren (enligt SNI2007), storleksklass samt region (NUTS2) och 
företagets sektortillhörighet. 

Referenstid 
Uppgifterna avser fjärde kvartalet 2013. De utgör medeltal av uppgifter för de 
månader som ingår i kvartalet (kvartalsmedeltal). Uppgifterna för en månad 
avser en dag i mitten av månaden. 

Definitioner och förklaringar 
Lediga jobb 
Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat 
extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte 
tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad 
till redan anställda i företaget. 

Bemannade lediga jobb 
Under tiden som rekrytering av personal sker kan arbetsuppgifterna associerade 
med det lediga jobbet utföras – eller vara bemannade – i varierande utsträckning 
och på olika sätt. Jobbet kan bemannas av  
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1) Avgående medarbetare som ännu inte har slutat (vid ersättningsrekryte-

ringar) 

2) Vikarie eller annan tillfälligt anställd  

3) Personal från bemanningsföretag eller konsulter.  

Obemannade lediga jobb 
Lediga jobb som inte är bemannade enligt ovan kan inte alltid tillträdas omedel-
bart. Eftersom rekrytering i allmänhet tar tid försöker företag förutse sina rekry-
teringsbehov och påbörja rekryteringsarbetet i god tid, innan rekryteringsbeho-
ven blir akuta, eller innan jobben ”kan tillträdas omedelbart”. Exempel är rekry-
tering till projekt- eller säsongsarbete som inte börjar förrän om några veckor 
eller månader eller då jobben inte kan tillträdas före ett visst datum på grund av 
exempelvis ombyggnad. Obemannade lediga jobb fördelar sig alltså mellan: 

1) Jobb som är obemannade därför att ingen bemanning önskas eller planeras 
förrän senare, d.v.s. obemannade lediga jobb som inte kan tillträdas 
omedelbart 

2) Övriga obemannade lediga jobb, d.v.s. obemannade lediga jobb som kan 
tillträdas omedelbart. SCB mäter båda dessa kategorier av obemannade 
lediga jobb. 

Vakanser 
Med vakanser avses här obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedel-
bart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter 
otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som 
antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt 
utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan 
arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga 
jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”. 

Rekryteringsgrad 
Rekryteringsgrad definieras som andelen lediga jobb av antalet anställda i re-
spektive redovisningsgrupp. Detta är ett relativt mått där antalet lediga jobb 
normaliserats för antalet anställda inom redovisningsgruppen. Ju högre rekryte-
ringsgrad desto högre rekryteringsaktivitet. Skälet till denna redovisning är att 
antalet lediga jobb tenderar att öka med antalet anställda i redovisningsgruppen. 
Exempelvis visar tabell 2a att Stockholms län hade 17 181 lediga jobb  medan 
Västsverige hade 8 071 lediga jobb. För en rättvis jämförelse måste antalet le-
diga jobb normaliseras med hjälp av, till exempel, antalet anställda. Detta görs i 
tabell 6 som visar rekryteringsgraden, andelen lediga jobb av antalet anställda. I 
Stockholms län och i Västsverige var rekryteringsgraden 1,8 procent respektive 
1,4 procent.  

Vakansgrad 
Precis som rekryteringsgrad är vakansgrad en normaliserad variabel som visar 
relativ brist på arbetskraft. Vakansgraden är i princip konsistent med arbets-
kraftsundersökningarnas (AKU) relativa arbetslöshetstal. Ju högre vakansgrad 
desto högre relativ brist på arbetskraft. Denna redovisning gör det möjligt att 
jämföra olika redovisningsgrupper. I tabell 6 visas att Stockholms län hade en 
relativ arbetskraftsbrist på 0,8 procent, detta kan jämföras med Västsverige, där 
den relativa arbetskraftsbristen var 0,4 procent. 

Genomsnittlig rekryteringstid 
Genomsnittlig rekryteringstid definieras som antalet lediga jobb relaterade till 
antalet nyanställningar. Då SCB mäter antalet nyanställningar genom den Kort-
periodiska sysselsättningsstatistiken (KS) på de arbetsställen som ingår i Kon-
junkturstatistiken över vakanser (KV), kan detta mått erhållas. Antal lediga jobb 
utgörs av antalet lediga jobb en viss mätdag i månaden. Antal nyanställningar 
utgörs av antalet personer som har anställts under hela månaden. Kvartalsresul-
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tat estimeras som ett kvartalsgenomsnitt för de månader som ingår i kvartalet. 
Genomsnittlig rekryteringstid kan tolkas som mått på matchningseffektivitet på 
arbetsmarknaden. 

Så görs statistiken 
Urvalsundersökning  
Urvalsramen för privat sektor stratifieras efter variablerna storleksklass och 
branschtillhörighet. Beroende på strukturen inom de olika branscherna totalun-
dersöks vissa strata medan ett urval av arbetsställen dras från de resterande stra-
tumen. Storleken på urvalet är cirka 16 700 arbetsställen i privat sektor.  

I offentlig sektor är urvalsstorleken ca 650 juridiska enheter. Ramen stratifieras 
efter sektor och storleksklass. Samtliga kommuner och landsting ingår i under-
sökningen för offentlig sektor. Statliga organisationer med fler än 300 anställda 
totalundersöks. Bland resterande juridiska enheter dras ett obundet slumpmäss-
igt urval (OSU) inom respektive stratum. Objekt från urvalsundersökta strata 
svarar på enkäten en gång per kvartal.  

Datainsamling 
Uppgifterna samlas in med hjälp av postenkät. En elektronisk blankett för redo-
visning via Internet erbjuds också som alternativ. Blanketter skickas ut i slutet 
av redovisningsmånaden. Uppgiftslämnaren har sedan cirka en månad på sig att 
fylla i enkäten. En skriftlig påminnelse skickas ut till arbetsställen vars enkät 
inte inkommit på inlämningsdagen. Som en kvalitetshöjande åtgärd infördes 1:a 
kvartalet 2006 en ny enkät vilket kan ha påverkat vakansernas andel av antalet 
lediga jobb. En mätteknisk genomgång vilket medförde mindre förändringar i 
enkätens utseende genomfördes inför 4:e kvartalet 2008. Förändringen verkar 
ha lett till en bättre uppmätning av bland annat sommarvikarier i offentlig sek-
tor. 

Granskning 
Granskning sker både manuellt och maskinellt. Granskningskriterier består av 
relationer mellan svar på olika frågor i enkäten. Då det behövs kontaktas upp-
giftslämnaren per telefon eller via e-post för att utreda tveksamheter. 

Statistikens tillförlitlighet 
En osäkerhetskälla för undersökningen är att den är baserad på urval. För total-
aggregatet är den relativa osäkerhetsmarginalen 6,5 procent.  

Beräkningarna av medelfelen (standardavvikelserna) baseras på SCB:s dator-
program, CLAN, vilket beräknar approximativt väntesvärdesriktiga varians-
skattningar under vissa allmänna förutsättningar.  

Förändringar som kan påverka jämförelser 
Statistiken redovisas efter standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), 
vilken även är anpassad efter den europeiska standarden.  

Från och med första kvartalet 2009 har en ny version av denna klassificering, 
SNI 2007, införts.  

Omläggningen till den nya näringsgrensindelningen har medfört att antalet re-
dovisningsgrupper har ökat. Vid jämförelse med tidigare resultat bör detta has i 
åtanke. Från och med tredje kvartalet 2004 används en ny struktur på hjälpin-
formationen. Detta kan medföra en viss nivåskillnad gentemot tidigare skatt-
ningar. I uppgifterna för jämförelsekvartalet har den nya strukturen använts. 
Inför andra kvartalet 2006 ändrades designen på undersökningen för offentlig 
sektor då målobjekt ändrades från arbetsställe till juridisk enhet. Detta påverkar 
nivån på det redovisade antalet jobb och jämförelser kan därför inte göras med 
tidigare redovisade uppgifter för offentlig sektor. För offentlig sektor samlas 
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inte längre uppgifter in om de lediga jobben är bemannade eller obemannade. 
Därmed går det inte härleda antalet vakanser och redovisning av dessa upphör 
från och med andra kvartalet 2006 för offentlig sektor. 

De redovisade osäkerhetsmåtten definieras som: 

1,96 * (skattningens medelfel) 

Exempel: 

I tabell 1a beräknas antalet lediga jobb inom tillverknings- och utvinningsindu-
strin inom den privata sektorn till 

4 354 ± 500 

Det 95–procentiga konfidensintervallets undre gräns blir 4 354 – 500 och dess 
övre gräns 4 354 + 500. 

Bortfall 
I undersökningen avseende fjärde kvartalet 2013 uppgick bortfallet till 11,2 
procent av de utvalda arbetsställena i privat sektor. För offentlig sektor uppgick 
bortfallet till 2,0 procent. Bortfallet redovisas med avseende på arbetsställen 
som ej inkommit med svar.  

Mätning 
Som i alla undersökningar med postenkäter kan felaktiga svar på frågorna före-
komma på grund av missförstånd, tidsbrist eller bristande engagemang hos upp-
giftslämnaren.  

Bra att veta 
Annan statistik 
Arbetsförmedlingen producerar månatligen statistik över anmälda lediga platser. 
Deras statistik är inte helt jämförbar med antalet lediga jobb i denna undersök-
ning. Detta beror bland annat på att lediga platser med ansökningstid avregistre-
ras i Arbetsförmedlingens statistik när ansökningstiden utgår, medan sådana 
lediga platser upphör att vara lediga jobb i denna undersökning först när platsen 
tillsätts. 

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning 
av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se. 
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In English 

Summary 
This report contains statistics on job openings and unmet labour demand for the 
private and public sector, for the 4th quarter of 2013. Unmet demand is meas-
ured by vacancies defined as unoccupied job openings to be filled immediately. 
This excludes occupied job openings and job openings to be filled later, in the 
same way as unmet supply (unemployment) excludes job seekers with a job 
(on-the-job search) and job seekers without a job who cannot start work until 
later.  

The figures from the private sector, covering local units are based on both sam-
ple and total surveys depending on the size of the local unit. The sample 
amounts to 16 700 local units. Public corporations as well as the central bank 
and public utilities are included in the private sector. The total number of job 
openings and vacancies in the private sector is estimated to 43 400 and 16 300 
respectively during the 4th quarter of 2013.  

The figures from the public sector are also based on both sample and total sur-
veys depending on the size. 650 objects are included in the sample. For the 4th 
quarter of 2013 the total number of job openings in the public sector is estimat-
ed to 13 100. 
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