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Var finns jobben?
Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” är en del av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Rapporten beskriver utvecklingen för olika yrkesområden ur två perspektiv – dels redovisas den förväntade sysselsättningsutvecklingen för de olika områdena,
dels speglas konkurrensen om de lediga jobben med hjälp av Arbetsförmedlingens bristindex. Avsikten är att ge en bred bild av utvecklingen på arbetsmarknaden ur ett yrkesperspektiv.

Bred jobbtillväxt
Arbetsmarknaden har utvecklats starkt
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara god i Sverige. Sysselsättningen steg på bred
front i landet under 2014 och den har fortsatt att stiga även under inledningen av 2015.
Under första kvartalet 2015 var antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år närmare
60 000 fler än under samma period 2014.1 Sammanlagt var närmare 4,6 miljoner personer
sysselsatta under första kvartalet 2015. Det senaste årets jobbtillväxt fördelar sig mycket
jämnt mellan könen. Som andel av befolkningen är dock männens deltagande i arbetslivet
alltjämt något högre än kvinnornas.

Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda…
Den goda jobbtillväxten bedöms fortsätta under återstoden av 2015 och under 2016. Under dessa år väntas sysselsättningen stiga med 50 000 respektive ytterligare 61 000 personer.2 Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning – där förmedlingen intervjuat
10 000 arbetsställen i det privata näringslivet och verksamheter inom landets samtliga
kommuner och landsting – visar att både offentliga och privata arbetsgivare planerar för
fler anställda under 2015 och 2016. Optimismen är tydligast hos de arbetsgivare som
främst är beroende av utvecklingen i den inhemska ekonomin. Detta medför att det även
fortsättningsvis är inom områdena privata respektive offentliga tjänster som sysselsättningen bedöms ha starkast utveckling. Inom området privata tjänster väntas de delar vars
verksamheter främst riktar sig mot hushållen uppvisa starkast jobbtillväxt. Detta framkommer tydligt i Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning.
Det är således utvecklingen av den inhemska ekonomin som främst kommer att driva på
jobbtillväxten under 2015 och 2016. Hushållen får en fortsatt god inkomstutveckling samtidigt som deras samlade förmögenhet tenderar att växa. Detta skapar förutsättningar för
en god privat konsumtion. Också den offentliga konsumtionen väntas utvecklas starkt
under 2015 och 2016. Till detta kan läggas att en gradvis allt starkare internationell konjunktur bidrar till en ökande aktivitet inom industrin, samtidigt som byggkonjunkturen
väntas bli fortsatt stark. Att antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen
fortsätter att ligga på en hög nivå talar också för en fortsatt god sysselsättningsutveckling.
Dessutom fortsätter antalet varsel om uppsägning att notera låga nivåer. Allt som allt innebär detta att det finns goda förutsättningar för en allt bredare jobbtillväxt under 2015

1 Arbetskraftsundersökningarna, SCB. I åldersgruppen 15-74 år steg sysselsättningen med 80 000 personer
under samma period.
2 I åldersgruppen 15-74 år väntas sysselsättningen stiga med 68 000 personer under 2015 och med ytterligare
79 000 personer under 2016.
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och 2016. Läs mer om Arbetsförmedlingens bedömningar av utvecklingen på arbetsmarknaden och i ekonomin i rapporten Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015.

…vilket leder till fler rekryteringar
Den goda sysselsättningstillväxten medför även ett ökat antal rekryteringar. Under 2014
ägde närmare 1,4 miljoner rekryteringar i åldersgruppen 16-64 år rum på arbetsmarknaden. Jämfört med 2013 är detta en ökning med 120 000. För 2015 och 2016 väntas antalet rekryteringar öka till över 1,4 miljoner per år. Det beror delvis på ett fortsatt högt
behov av ersättningsrekryteringar till följd av pensionsavgångar, men också på en fortsatt
hög efterfrågan på arbetskraft. Sammantaget kommer det därmed att finnas många jobböppningar på arbetsmarknaden även under 2015 och 2016. Det är viktigt att vara aktiv
som arbetssökande. Detta gäller givetvis inom alla yrkesområden och regioner, särskilt där
jobbmöjligheterna är sämre.

God jobbtillväxt inom många områden…
Även under 2015 blir jobbtillväxten bred i ett yrkesperspektiv. Mycket stark sysselsättningstillväxt väntas inom yrkesområdena pedagogiskt arbete, data/IT, tekniskt arbete (ett
område som främst inrymmer ingenjörer) samt området hotell, restaurang och storhushåll. Också inom området administration, ekonomi och juridik väntas sysselsättningen
öka påtagligt. Flera av dessa områden har även uppvisat en god jobbtillväxt under de senaste åren. Även om den internationella konjunkturen gradvis blir allt starkare kommer
sysselsättningsutvecklingen inom området industriell tillverkning att fortsätta att utvecklas svagt, framför allt på grund av den fortsatta strukturomvandlingen. Samtidigt fortsätter utvecklingen mot färre, men större produktionsenheter att påverka sysselsättningen
inom området naturbruk negativt.

…men starkast utveckling inom tjänsteinriktade yrkesområden
De offentliga arbetsgivarna planerar att öka antalet anställda under 2015. Deras ekonomiska förutsättningar är goda, vilket gör det möjligt för dem att expandera sina verksamheter. Den demografiska utvecklingen ökar dessutom behovet av arbetskraft hos de offentliga arbetsgivarna. Sammantaget innebär detta att sysselsättningen stiger inom områdena
pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård och socialt arbete. Inom det förstnämnda området
bedöms jobbtillväxten bli särskilt tydlig. För områdena pedagogiskt arbete respektive
hälso- och sjukvård väntas dessutom en god utveckling hos både offentliga och privata
huvudmän. Jobbtillväxten inom dessa områden avser framför allt personer med eftergymnasial utbildning såsom ett flertal kategorier lärare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor
och socialsekreterare, men även för yrkesgruppen undersköterskor väntas en god tillväxt
av nya jobb. Den starka efterfrågan på arbetskraft inom dessa yrkesområden innebär även
att jobbmöjligheterna förbättras för fler yrkeskategorier än tidigare. Under 2015 kommer
således bland annat barnskötare och i viss mån även vårdbiträden att få draghjälp av den
allmänt höga efterfrågan på arbetskraft inom nämnda yrkesområden. Även yrkesområdet
administration, ekonomi och juridik gynnas av de offentliga arbetsgivarnas goda ekonomiska förutsättningar.
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Förändring av antalet sysselsatta3 inom yrkesområden under 2015
Förändring

Yrkesområde
Pedagogiskt arbete
Data/IT
Tekniskt arbete
Hotell, restaurang och storhushåll
Administration, ekonomi och juridik
Försäljning, inköp och marknadsföring
Hälso- och sjukvård
Bygg och anläggning
Naturvetenskapligt arbete
Service- och säkerhetsarbete
Socialt arbete
Transport
Kultur, media och design
Installation, drift och underhåll
Industriell tillverkning
Naturbruk
Totalt

Anm. I totalen ingår även sysselsatta inom området chefer och verksamhetsledare samt sysselsatta utan uppgift
om yrke.3
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

Även inom områdena data/IT och tekniskt arbete väntas påtagligt fler sysselsatta under
2015 än under 2014. Denna utveckling gynnar i stort sett samtliga kategorier av ingenjörer
samt IT-specialister såsom utvecklare, testare och IT-arkitekter. Den starka utvecklingen
för områdena tekniskt arbete respektive data/IT innebär en god jobbtillväxt för arbetskraft
med eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot dessa områden. Områdena data/IT
respektive tekniskt arbete gynnas dels av den fortsatt starka aktiviteten inom byggverksamheten, dels av den stigande optimismen inom de exportberoende delarna av arbetsmarknaden. Dessutom bidrar den starka utvecklingen inom både den privata och den
offentliga tjänstesektorn till fler jobb även inom dessa yrkesområden.
Den fortsatt starka utvecklingen av den privata konsumtionen gynnar sysselsättningstillväxten inom bland annat områdena hotell, restaurang och storhushåll respektive försälj3 Arbetsförmedlingens yrkesområdesprognoser är indelade i en femgradig skala där en starkt ökande sysselsättning innebär en jobbtillväxt på 2,0 procent eller mer. En förändring på 1,9-0,5 procent benämns ökande sysselsättning. Om antalet sysselsatta väntas förändras med 0,4 till -0,4 procent benämns detta som en oförändrad
sysselsättning. På motsvarande sätt benämns en utveckling där sysselsättningen faller med 0,5 till 1,9 procent
som en minskande sysselsättning. En utveckling där sysselsättningen faller med 2,0 procent eller mer benämns
som en starkt minskande sysselsättning.
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ning, inköp och marknadsföring. Här väntas fler jobb för bland annat kockar, bagare och
servitörer samt för ett flertal olika kategorier av säljare. Samtidigt fortsätter delar av handeln att präglas av effektiviseringar, vilket håller tillbaka sysselsättningstillväxten något
för vissa yrkeskategorier.
Byggkonjunkturen fortsätter att vara stark. Utvecklingen drivs framför allt av ett fortsatt
ökande bostadsbyggande samt en god aktivitet inom anläggningsområdet. Detta innebär
ökad sysselsättning för flertalet byggyrken. Samtidigt kan det vara svårt att få tag på lärlingsplats, framför allt inom de mest populära yrkena. Lärlingarnas situation har dock
förbättrats något på senare tid och situationen skiljer sig åt mellan olika delar av landet.
Också inom området transport väntas fler jobb. Yrkesområdet gynnas av en fortsatt hög
aktivitet inom bland annat byggverksamheten, handeln samt inom hotell och restauranger. Den gradvisa återhämtningen för exportindustrin bidrar även till ett ökat behov av
transporttjänster. Dessutom leder den starka utvecklingen av den privata konsumtionen
till en ökad efterfrågan på olika typer av resor och kollektivtrafik. Sammantaget innebär
detta att det blir fler jobb för bland annat lastbilsförare och bussförare men även för yrken
såsom truckförare, transportledare och lagerarbetare.
Inom yrkesområdet industriell tillverkning har sysselsättningen visat en fallande utveckling under flera år. Detta är en utveckling som väntas fortsätta även under 2015. De hittillsvarande skillnaderna mellan olika yrken inom området bedöms dock bestå. Medan
jobben fortsätter att minska i antal för olika kategorier av montörer och operatörer väntas
efterfrågan på mer kvalificerad arbetskraft stiga. Efterfrågan väntas främst avse yrkesgrupper såsom CNC-operatörer, svetsare, verktygsmakare, verkstadsmekaniker samt olika
typer av plåtslagare. Den strukturella förändringen av yrkessammansättningen inom området – med ett allt större inslag av yrken med högre kvalifikationsgrad – bedöms således
fortsätta.

Fler jobb både för yrken med krav på längre utbildning och yrken på gymnasial
nivå
Jobbtillväxten bedöms bli bred. Detta innebär att sysselsättningen kommer att stiga både
inom yrkesområden som domineras av yrken som vanligtvis förutsätter eftergymnasial
utbildning men även inom många yrken som vanligtvis kräver gymnasial utbildning.
Många gånger rekryteras dock arbetssökande med längre utbildningar också till yrken
med formellt lägre utbildningskrav. I takt med att en allt större andel av arbetskraften har
en utbildning på eftergymnasial nivå höjer således även arbetsgivarna sina kompetenskrav.

Fortsatt mycket svårt för arbetssökande utan fullföljd gymnasieutbildning…
Den breda sysselsättningstillväxten under 2015 väntas leda till en viss jobbtillväxt även för
ett antal yrken utan särskilda krav på utbildning. Exempel på sådana yrken finns bland
annat inom områdena hotell, restaurang och storhushåll samt service- och säkerhetsarbete. Trots en viss jobbtillväxt förblir konkurrensen om dessa jobb mycket hård. Arbetssökande utan fullföljd gymnasieutbildning får därmed fortsatt mycket svårt att få ett varakt-
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igt fotfäste på arbetsmarknaden. Personer utan fullständiga gymnasiebetyg utgör dessutom en allt större grupp av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.4

…men det kan även vara svårt för arbetssökande med längre utbildningar
Det finns också vissa gymnasialt utbildade som inte kan räkna med någon nämnvärd förbättring av arbetsmarknadsläget. Ofta handlar det om arbetssökande som har en inriktning på sin utbildning som inte passar behoven på arbetsmarknaden. I vissa fall handlar
det om yrkesförberedande utbildningar på gymnasial nivå (yrkesprogram) med begränsade jobbmöjligheter inom målyrkena. Det kan dock även handla om arbetssökande med
högskoleförberedande program inom gymnasiet som sin högsta fullföljda utbildning. Det
vill säga arbetssökande som saknar en specifik yrkesutbildning. Det är dock mycket viktigt
att betona att en fullföljd gymnasieutbildning – oavsett inriktning – ökar jobbmöjligheterna mycket kraftigt jämfört med möjligheterna för en arbetssökande utan fullständiga
gymnasiebetyg.
Utöver detta kan möjligheterna också vara begränsade även för vissa av dem som skaffat
sig en eftergymnasial utbildning. Detta gäller främst vissa utbildningar inom områdena
humaniora, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, biologi, kultur eller media. Även om
detta i många fall är ett övergående problem, kan fasen innan man är etablerad på arbetsmarknaden i vissa fall bli lång. Denna situation förklaras av att utbildningsvolymerna i
vissa fall överstiger de behov som finns på arbetsmarknaden. Att det är många som genomgår utbildningar på eftergymnasial nivå bidrar också till att de nyexaminerade ibland
möter en kärv arbetsmarknad inom sitt målyrke. Det skall dock understrykas tydligt att
jobbmöjligheterna generellt sett ökar ju högre utbildning den arbetssökande har.

Allt svårare att rekrytera till den offentliga sektorn
Fortfarande ingen generell brist på arbetskraft inom privat sektor…
Trots den goda efterfrågan på arbetskraft finns fortfarande ingen generell brist på kompetens i privat sektor. Arbetsförmedlingens intervjuer med 10 000 privata arbetsgivare våren
2015 visar att närmare en fjärdedel av arbetsställena upplevt rekryteringsproblem under
det senaste halvåret, vilket är oförändrat jämfört med hösten 2014. Nivån ligger därmed
kvar på det historiska genomsnittet.5 Jämfört med våren 2014 har dock andelen arbetsgivare som upplevt brist på arbetskraft ökat något. Satt i relation till jämförbara lägen är den
nu aktuella andelen arbetsställen med brist på arbetskraft emellertid snarast låg. Det finns
således inget som indikerar att matchningsläget har försämrat förutsättningarna för
sysselsättningstillväxten inom det privata näringslivet de senaste åren. Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning visar också att det fortfarande råder mycket små skillnader i
löneförändringar mellan privata arbetsgivare som upplevt brist på arbetskraft och företag
som inte upplevt motsvarande brist. Undersökningen visar därmed inga tecken på att
bristen på arbetskraft har haft någon generell påverkan på lönebildningen. Även i Konjunkturinstitutets barometerundersökningar har bristtalen fortsatt att notera relativt låga
nivåer, även om också dessa har ökat något under senaste året.

4 Läs mer om utvecklingen av arbetslöshetens sammansättning i rapporten Arbetsmarknadsutsikterna våren
2015.
5 Avser perioden våren 2000 till och med våren 2015.
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Det finns sannolikt flera bidragande orsaker till de fortsatt begränsade rekryteringsproblemen inom det privata näringslivet. En viktig faktor är att efterfrågan på arbetskraft till
stor del återfunnits inom tjänstenäringar där det inte ställts så höga utbildningskrav.
Dessutom har efterfrågan inom privat tjänstesektor främst uppstått i de tre storstadsregionerna, där tillgången på arbetskraft samtidigt är god. En ytterligare orsak till att bristen
på arbetskraft endast ökat i begränsad omfattning är de ökade inslagen av utländska entreprenörer, särskilt inom branscher såsom byggverksamhet och transport. Det har även
blivit vanligare att lägga ut uppdrag på företag i andra länder, till exempel inom IT och
teknik. Det sker också en viss arbetskraftsinvandring inom en del traditionella bristyrken
på arbetsmarknaden. Andra förklaringar kan vara att arbetsgivare lättare når den arbetskraft de önskar rekrytera, till exempel genom sociala medier och rekryteringssajter samt
att det fortfarande finns många arbetslösa som söker de lediga jobben.

…men bristen på arbetskraft fortsätter att stiga hos de offentliga arbetsgivarna
Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga ytterligare bland de offentliga arbetsgivarna.
Arbetsförmedlingens arbetsgivarintervjuer våren 2015 visar att varannan offentlig verksamhet upplevt brist på arbetskraft under det senaste halvåret, en ökning med 8 procentenheter jämfört med våren 2014. Detta är också den högsta andelen sedan våren 2002.
Skillnaderna mellan de olika offentliga huvudmännen och deras respektive verksamheter
är dock stora. Störst svårigheter noteras alltjämt inom området hälso- och sjukvård där i
det närmaste samtliga intervjuade verksamheter uppger att de upplevt brist på önskade
kompetenser under det senaste halvåret. Även inom utbildningsområdet är bristen på
arbetskraft mycket utbredd – i synnerhet inom förskolan och grundskolan. På senare tid
har även rekryteringsproblemen inom äldreomsorgen blivit allt tydligare. Arbetsförmedlingens intervjuer visar att 70 procent av de kommunala verksamheterna inom området vård och omsorg har upplevt svårigheter att hitta rätt arbetskraft. Det är en ökning
med 15 procentenheter sedan våren 2014.

Främst brist på arbetskraft med längre utbildning
Att bristen på arbetskraft har ökat på delar av arbetsmarknaden framkommer även i Arbetsförmedlingens kartläggning av jobbmöjligheterna inom olika yrkesområden på ett års
sikt – det vill säga till och med våren 2016.6 Undersökningen visar också att bristen på
arbetskraft fortfarande i hög grad avser arbetskraft med utbildning på eftergymnasial nivå.
Under det närmaste året bedöms rekryteringsproblemen vara mest utbredda – och jobbmöjligheterna därmed vara godast – inom områdena pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård samt tekniskt arbete. Även inom områdena bygg- och anläggning samt data/IT väntas möjligheterna till arbete vara goda. Detta är samtidigt yrkesområden där sysselsättningen bedöms öka under 2015. Också för flertalet yrken inom området installation, drift
och underhåll väntas goda jobbmöjligheter under innevarande år.
Samtidigt väntas ett fortsatt mycket kärvt läge för den som söker arbete inom området
kultur, media och design. Där väntas konkurrensen om de lediga jobben vara hård eller
mycket hård för samtliga yrken som ingår under det närmaste året. Även inom flera av de

6

Läs mer om bristindex enligt Arbetsförmedlingens metod på sidan 39 i denna rapport.
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på utbildad och erfaren arbetskraft samtidigt som det råder överskott på nyexaminerade
är inte ovanligt.8
Dessa skillnader består även under det närmaste året. Inom vissa yrkesområden är dock
efterfrågan på arbetskraft så uttalad och jobbmöjligheterna så goda att dessa skillnader
krymper. Detta gäller främst yrken inom områdena pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, tekniskt arbete samt data/IT. Detta är områden som företrädesvis består av yrken
som vanligen ställer krav på eftergymnasial utbildning.

De flesta rekryteringar inom det privata näringslivet sker utan problem
Även om bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet väntas fortsätta öka något
under återstoden av 2015 och under 2016 väntas rekryteringsproblemen inte heller
komma att påverka ekonomin negativt. Allt talar således för att det stora flertalet rekryteringar på arbetsmarknaden kommer att kunna genomföras utan större problem samt att
bristen på arbetskraft inte heller väntas medföra någon generell påverkan på lönebildningen. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning riskerar dock bristen på arbetskraft att
utgöra ett hinder för den framtida sysselsättningsutvecklingen inom hälso- och sjukvården, utbildningsområdet samt äldreomsorgen.

Goda möjligheter till jobb på längre sikt
Om tidshorisonten sträcks ut till att avse fem och tio år kvarstår vår tidigare bedömning
att rekryteringsbehoven kommer att bli mycket stora. Bland annat skapar kommande
pensionsavgångar behov av många ersättningsrekryteringar. En annan orsak är att många
yrkesområden väntas fortsätta växa också på längre sikt. Inom flera yrkesområden bedöms dock arbetsgivarnas möjligheter att tillsätta kommande vakanser att begränsas av
att utflödet från utbildningssystemet inte överensstämmer med behoven på arbetsmarknaden. Detta beror dels på ett bristande intresse för vissa utbildningar, dels på att vissa
utbildningar har ett begränsat antal studieplatser. Situationen är särskilt svår att lösa om
orsaken är ett bristande intresse för att utbilda sig mot ett visst yrkesområde. Under de
senaste åren har antalet studieplatser ökat inom ett antal utbildningar som leder till yrken
där det har varit brist på arbetskraft under lång tid. Detta kommer i flera fall att dämpa
bristen på arbetskraft på längre sikt.
Nedan redovisas en sammanställning över yrken och grupper av yrken som bedöms ha
stor brist respektive stort överskott på arbetskraft på fem och tio års sikt. Precis som i
ovan redovisade beskrivning av jobbmöjligheterna på ett års sikt likställs brist på arbetskraft med goda möjligheter till arbete också i detta längre perspektiv. För en fullständig
förteckning över prognoserna på fem och tio års sikt, se bilaga 2.

Läs mer om skillnaderna mellan nyutexaminerade och yrkeserfarna för olika utbildningsgrupper i SCB:s rapport Arbetskraftsbarometern 2014.
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Yrken och yrkesgrupper med stor brist på sökande på fem och tio års sikt
Eftergymnasial nivå
Övriga utbildningsnivåer
IT-yrken

Bilmekaniker

Förskollärare och fritidspedagoger

CNC-operatörer

Grundskollärare

Flertalet byggyrken

Gymnasielärare i yrkesämnen

Lastbilsmekaniker

Läkare

Tandsköterskor

Sjuksköterskor

Undersköterskor

Specialpedagoger

Verkstadsmekaniker

Tandläkare

Verktygsmakare

Ingenjörsyrken

Yrken och yrkesgrupper med stort överskott på sökande på fem och tio års sikt
Eftergymnasial nivå
Övriga utbildningsnivåer
Biologer

Administratörer och sekreterare

Handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Barnskötare och elevassistenter

Informatörer

Försäljare, dagligvaror och fackhandel

Journalister

Köks- och restaurangbiträden

Personaltjänstemän

Maskinoperatörsyrken

Veterinärer

Matroser
Montörsyrken

Källa: Arbetsförmedlingen

De senaste årens stora nettoinvandring väntas kvarstå på en hög nivå under de närmaste
åren, vilket leder till att effekterna av generationsväxlingen mildras jämfört med tidigare
beräkningar. Arbetsförmedlingen bedömer dock att det kommer att kvarstå stora problem
att tillsätta tjänster inom vissa yrken och att problemen förblir oförändrat stora inom vissa
regioner. Den högre nettoinvandringen innebär ett tillskott till arbetskraften i framför allt
storstadsområdena och övriga större städer medan glesbygd och mindre orter endast får
en liten del av denna förstärkning. Den ojämna fördelningen av tillväxten för befolkningen
i yrkesaktiva åldrar (16-64 år) riskerar således att på sikt medföra betydande svårigheter
att rekrytera i regioner med en svag utveckling av tillgången på arbetskraft.

Gymnasieprogram med god sannolikhet för etablering på arbetsmarknaden
Mot bakgrund av Arbetsförmedlingens långsiktiga yrkesprognoser går det även att beskriva ett antal yrkesprogram inom gymnasieskolan där sannolikheten är god att man relativt snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden efter en fullföljd utbildning. Arbetsförmedlingen bedömer att följande fyra yrkesprogram innebär goda möjligheter till arbete:9





Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet

Dessa fyra program är ett urval av de totalt tolv nationella yrkesprogrammen inom gymnasieskolan. Utöver de
tolv nationella yrkesprogrammen finns även sex högskoleförberedande program. Läs med om programmen inom
gymnasieskolan via skolverket.se.
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Att Arbetsförmedlingen lyfter fram dessa yrkesprogram beror på att möjligheterna att
etablera sig på arbetsmarknaden bedöms som goda eller mycket goda inom flera av programmens målyrken, även på fem och tio års sikt. Exempel på sådana målyrken är anläggningsarbetare, lastbilsmekaniker, CNC-operatör och undersköterska.
En förutsättning för goda jobbmöjligheter är att ha en fullföljd gymnasieutbildning. Även
om ovan nämnda yrkesprogram innebär särskilt goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden är en gymnasieutbildning – oavsett inriktning – viktigare än valet av specifik utbildning. Ur ett utbildningsperspektiv är en fullföljd gymnasieutbildning den tydligaste skiljelinjen mellan goda och mindre goda jobbmöjligheter och det är en i det närmaste nödvändig förutsättning för att vara gångbar på arbetsmarknaden. I ljuset av detta är
det oroväckande stora andelar av varje årskull som lämnar gymnasieskolan varje år utan
fullständiga betyg.10 Många av dessa fullföljer dock sin utbildning efter hand.

Utbildning och erfarenhet är viktigt men fler faktorer påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera
Vid sidan av den mer allmänna tillgången på arbetskraft finns det fler faktorer som påverkar hur arbetsgivarna upplever sina möjligheter att rekrytera. En faktor är att arbetsgivarna i vissa fall ställer allt högre kompetenskrav i samband med rekryteringar – en utveckling som pågått länge. En orsak till detta är att arbetskraften i allt högre utsträckning består av personer med längre utbildningar vilket gör det möjligt för arbetsgivarna att höja
kompetenskraven. En annan faktor är att ökade krav på kompetens också kan leda till att
ett yrke växer medan ett annat närliggande yrke krymper. Exempel på detta är undersköterskor respektive vårdbiträden samt förskollärare respektive barnskötare. I båda dessa
fall förklaras den långsiktiga utvecklingen av arbetsgivarnas ambition att höja kompetensen hos sina medarbetare. Kortsiktigt kan dock jobbmöjligheterna öka även inom yrken
som långsiktigt uppvisar en svag utveckling. När tillgången på arbetskraft inom närliggande men mer kvalificerade yrken är liten, kan detta öka efterfrågan även på yrken med
en lägre kvalifikationsgrad.
Det finns också exempel på yrken där det finns många arbetssökande samtidigt som det
råder brist på arbetskraft. Dessa yrken brukar benämnas paradoxyrken. Paradoxsituationen beror ofta på att de arbetssökandes kompetenser inte längre matchar arbetsgivarnas
krav. Exempel på detta är CNC-operatörer och svetsare. Inom andra yrken kan faktorer
som arbetsmiljö och anställningsvillkor påverka i vilken grad arbetsgivarna upplever brist
på arbetskraft. Exempel på detta kan vara telefonförsäljare.
Inom vissa yrken har arbetsinnehållet förändrats över tid. För bland annat administratörer och sekreterare samt löneassistenter har arbetets innehåll ändrats successivt genom att
nya uppgifter lagts till yrkena. Motsvarande exempel finns inom flertalet yrkesområden.
Arbetssökande som inte besitter de färdigheter som arbetsgivarna efterfrågar kan då ha
svårt att hitta ett arbete samtidigt som arbetsgivarna kan uppleva att de har svårt att hitta
arbetskraft som uppfyller deras krav.
I många fall tillkommer också olika mjuka värden när en arbetsgivare skall rekrytera, och
den vanligaste som lyfts fram är social kompetens. Två exempel på yrken som i allt högre

10 Läs mer om studieresultat inom gymnasieskolan i Skolverkets rapport Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan – en registerstudie, rapport 411, 2014.
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grad har kommit att beröras av detta är vaktmästare och lastbilsförare. För båda grupperna har det tillkommit en ökad kundkontakt. Detta ställer nya krav på arbetskraften. Ett
krav som ingår i allt fler yrken är dessutom grundläggande IT-kompetens. Även körkort
kan i många fall vara en merit som stärker chanserna att få ett arbete.

Gemensamma nämnare för brist- respektive överskottsyrken
Det finns flera gemensamma nämnare för de yrken som Arbetsförmedlingen bedömer
uppvisa brist respektive överskott på arbetssökande, det vill säga där konkurrensen om de
lediga jobben är liten respektive hård. Detta gäller såväl under det närmaste året som på
fem och tio års sikt. För yrken med brist på arbetskraft gäller generellt att kraven på utbildning är högre, och då ofta på eftergymnasial nivå. Detta berör både vissa teoretiskt
inriktade akademiska utbildningar och en rad utbildningar med tydliga målyrken. Brist på
arbetskraft inom yrken på gymnasial nivå omfattar enbart yrken med en bakgrund bland
gymnasieskolans yrkesprogram. På motsvarande sätt förenas många överskottsyrken av
att de istället endast kräver utbildningar på gymnasienivå och många gånger utan yrkesspecifik inriktning.
Längre utbildning innebär dock generellt sett större möjligheter till ett arbetssökande över
ett bredare fält av yrken, ofta innefattande yrken inom flera olika yrkesområden. För en
arbetssökande är en fullföljd gymnasieutbildning i det närmaste nödvändig för att vara
gångbar på arbetsmarknaden. En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom en nödvändig
plattform för fortsatt utbildning.
Många yrken med brist på arbetskraft förenas också av för små utbildningsvolymer. Detta
gäller bland annat utbildningar inom IT, många ingenjörsutbildningar, vissa lärarutbildningar samt många utbildningar inom området hälso- och sjukvård. Det finns dock olika
anledningar till att utbildningsvolymerna är för små. En viktig orsak är att ungdomarna
uppvisar ett litet intresse för vissa utbildningar, exempelvis olika högskoleingenjörsutbildningar. För att det skall vara möjligt att öka antalet examinerade från dessa utbildningar måste således intresset hos de unga öka. Detta är ett svårlöst problem som bland
annat kräver stora informationssatsningar. I andra fall kan intresset hos de unga visserligen finnas men utbildningsplatserna vara för få. Ett exempel är läkarutbildningen – även
om antalet platser inom denna utbildning har ökat på senare år. Gemensamt för många
yrken med brist på arbetskraft är också att de återfinns inom expansiva branscher på arbetsmarknaden.
På motsvarande sätt har många överskottsyrken kopplingar till krympande delar av arbetsmarknaden. Här återfinns bland annat yrken präglade av strukturförändringar, exempelvis vissa tillverkningsyrken, vissa yrken med administrativ inriktning samt vissa yrken
inom drift och underhåll. Flera av överskottsyrkena är också vanliga genomgångsyrken,
det vill säga yrken som är attraktiva ingångsjobb för de som ska etablera sig på arbetsmarknaden och skaffa sig arbetslivserfarenhet. Att många söker denna typ av yrken gör att
konkurrensen om de lediga jobben blir hård – även om yrkena är stora och det sker många
rekryteringar till dem under ett år. Här återfinns bland annat vissa yrken inom områdena
hotell, restaurang och storhushåll respektive försäljning, inköp och marknadsföring. Bland
överskottsyrkena finns emellertid även exempel på yrken som är attraktiva som alternativa yrken för den som blivit arbetslös inom sitt tidigare yrke. Exempel på detta finns inom
området installation, drift och underhåll.
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Sammantaget gäller att flertalet nu aktuella brist- respektive överskottsyrken uppvisat
samma mönster även i ett längre perspektiv. Flertalet av de mer utpräglade överskottsyrkena har också under lång tid kännetecknats av hög arbetslöshet, medan motsatt situation
råder för merparten av bristyrkena. Detta understryker vikten av ett brett arbetssökande –
både yrkesmässigt och geografiskt. Samtidigt är det viktigt att ännu en gång poängtera att
det trots en hög arbetslöshet – i synnerhet för personer som står i begrepp att etablera sig i
arbetslivet – ändå sker många rekryteringar inom många olika yrken på arbetsmarknaden.
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Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande
(minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2016
Operationssjuksköterskor

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Förskollärare

Röntgensjuksköterskor

Geriatriksjuksköterskor

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Barnsjuksköterskor

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Barnmorskor

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Distriktssköterskor

Läkare

VVS-ingenjörer

Mjukvaru- och systemutvecklare

Gymnasielärare i yrkesämnen

Civilingenjörer, elkraft

Flygtekniker

Testare och testledare

Specialpedagoger

Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst överskott på sökande
(hårdast konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2016
Biologer

Banktjänstemän

Informatörer

Personaltjänstemän

Journalister

Handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Fotografer

Fartygsbefäl

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på sökande
(minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2016
Kockar

Tandsköterskor

Lastbilsmekaniker

Fastighetstekniker

Byggnadsplåtslagare

Installationselektriker

Golvläggare

Bilmekaniker

Takmontörer

Styr- och reglertekniker

VVS-montörer

Verktygsmakare

Betongarbetare

Anläggningsarbetare

Kranförare

Bagare/konditorer

Glasmästare

Tunnplåtslagare

Murare

Undersköterskor

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst överskott på sökande
(hårdast konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2016
Försäljare, fackhandel

Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter

Vaktmästare

Vårdbiträden

Administratörer och sekreterare

Brevbärare

Försäljare, dagligvaror

Grovarbetare inom bygg och anläggning

Matroser

Lagerarbetare

Källa: Arbetsförmedlingen. Yrkesindelningen är baserad på kvalifikationsnivå enligt SSYK-96.
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försäkringstjänstemän och jurister. Detta innebär medelgoda möjligheter till jobb. Konkurrensen om jobben bedöms däremot bli något större för personaltjänstemän, handläggare och utredare inom offentlig förvaltning, administratörer och sekreterare samt löne-,
personal- och ekonomiassistenter. Detta beror både på många nyutbildade och på fortsatta effektiviseringar i yrken med administrativt innehåll.

Bygg och anläggning
Stor efterfrågan på utbildade och erfarna byggarbetare
Byggkonjunkturen är stark och antalet sysselsatta inom området bygg och anläggning
bedöms öka. Det är framför allt bostadsbyggandet som ligger på en hög nivå. Inom yrkesområdet bygg och anläggning finns yrkesarbeten inom byggverksamheten. Det är yrken
där det vanligtvis krävs en gymnasial utbildning samt en lärlingsperiod (färdigutbildning),
eller motsvarande för att få jobb. Inom de flesta av dessa yrken väntas goda eller mycket
goda jobbmöjligheter det kommande året, men också på längre sikt. Byggkonjunkturen är
stark, vilket framför allt beror på att bostadsbyggandet ligger på en mycket hög nivå.
Rekryteringsproblemen inom bygg och anläggning ligger på en relativt låg nivå, i förhållande till den höga aktiviteten i byggverksamheten. Arbetsgivarna upplever dock, liksom
tidigare, problem att rekrytera utbildad och erfaren arbetskraft inom flera yrken. I många
yrken är antalet yrkesarbetande relativt få, till exempel kranförare, glasmästare och isoleringsmontörer. Det innebär att bristen är liten mätt i antal personer, men ändå i högsta
grad bekymmersam för arbetsgivarna.
Många företag inom byggverksamhet anlitar inhyrd personal och utländsk arbetskraft.
Utländsk arbetskraft kan antingen vara arbetstagare som utstationeras11till Sverige, eller
utländska företag som utför arbeten i Sverige. Dessa påverkar sannolikt såväl bristtal som
sysselsättningsstatistik i branschen. Eftersom det inte finns någon heltäckande statistik, är
det svårt att bedöma i hur stor omfattning inhyrd personal och utländsk arbetskraft förekommer. Under 2014 var 14 000 arbetstagare från andra länder utstationerade inom
byggverksamhet i Sverige.12 Det motsvarar 5 procent av antalet sysselsatta i branschen.

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där
under en begränsad tid.
12 Arbetsmiljöverket, Helårsrapport 2014 – register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2015:10.
11
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Efterffrågan på byg
ggnadsarbeta
are ökar som
m en följd av den starka byggkonjunk
b
kturen, samtidigt som tillgång
gen på utbildad arbetskrraft är för liten inom många yrken. För så gott
som ssamtliga yrkeen inom bygg
g och anlägggning väntas det bli liten,, eller myckeet liten konkurren
ns om jobbeen under pro
ognosperiodeen. För färdiigutbildade yrkesarbetare
y
e med erfarenheet blir jobbm
möjligheterna goda. Allra mest gynnsam blir situa
ationen för ggolvläggare,
VVS-m
montörer och
h betongarbe
etare. Samtid
digt kan det vara svårt attt få tag på läärlingsplats,
framfö
ör allt inom de mest populära yrkenaa, såsom träa
arbetare och VVS-montör
V
rer. Lärlingarnas situation ha
ar dock förbä
ättrats någott på senare tiid och situationen skiljerr sig åt mellan oliika delar av landet.
l
För grrovarbetare inom
i
bygg occh anläggnin
ng väntas en fortsatt
f
myck
ket hård kon
nkurrens om
jobben
n. Det ökand
de byggandett medför förrvisso en öka
ad efterfrågan
n även på grrovarbetare,
men u
utbudet av arrbetskraft ino
om denna yrrkeskategori blir fortsatt stort eftersoom det är ett
arbetee där det intee finns några
a särskilda krrav på utbildn
ning.

Brist på utbildade byggnads
sarbetare ävven på tio års
å sikt
På fem
m och tio årss sikt väntas tillgången p å utbildade byggnadsarb
b
betare inte blli tillräcklig.
Det fin
nns ett stort behov av fle
er bostäder, fframför allt i storstäderna
a. Dessutom
m finns renoveringgsbehov av befintliga
b
byg
ggnader. Till detta skall läggas
l
planerr på ökade in
nfrastrukturinvessteringar. Deet gäller storra investerin
ngar i vägar, järnvägar och
o andra an
nläggningar.
Det fin
nns dock skiillnader i efte
erfrågan melllan de olika
a byggnadsyrkena, och in
nom vissa av
dem k
kommer ocksså många att gå i pension
n.
Det vväntas bli liiten konkurrrens om job
bben för an
nläggningsarbetare, kran
nförare och
betongarbetare un
nder de kom
mmande tio åren, vilket beror på ett bristande intresse för
ntas också b
bli brist på bland
b
annat golvläggare,
g
plattsättare
yrkena bland unga. Det förvän
och VV
VVS-montörer. Dessa yrke
en gynnas avv ökad bosta
adsproduktion samt ett sttort renoveringsb
behov av äldrre fastigheterr. Samtidigt kan det även
n fortsättning
gsvis bli besvvärligt att få
en lärrlingsplats fö
ör de som läm
mnar gymnaasieskolan. Tillgången på träarbetare och målare
väntass bli tillräckllig. Detta sam
mmanhängeer som nämn
nts med att många
m
unga utbildar sig
till dessa yrken.
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Datta/IT
Stor b
brist på erfa
aren IT-pers
sonal
Yrkeso
området datta/IT sysselsätter allt fleer och jobbtilllväxten bedöms bli starrk. Närmare
hälften av arbetstiillfällena återrfinns inom n
näringsgreneen information och komm
munikation,
som b
bland annat inkluderar IT-konsultförretag och förretag inom dataprogram
d
mmering. ITyrken återfinns do
ock inom de flesta bransccher, framförr allt finansie
ell verksamh
het och företagstjäänster, men även i relattivt hög utstträckning in
nom industrii, handel och
h offentliga
tjänster. Fyra av fem
f
som arbe
etar inom yrrkesområdet är män. Ino
om de flesta yyrken i området efterfrågas främst
f
person
ner med efteergymnasial utbildning och erfarenheet. Därtill är
person
ner som har erfarenhet av
a den verkssamhet som IT-systemen
I
används i äär ofta eftertraktaade. Arbetsgiivarnas krav på teknisk kkompetens leeder till att de
e fortsätter aatt rekrytera
arbetsskraft utomlands. Många
a företag välljer också attt utlokaliserra vissa arbeetsuppgifter
genom
m offshoring..13 Arbetslösh
heten är geneerellt låg. Av
v de som är arbetslösa
a
sakknar många
tillräccklig erfarenh
het, eller harr en utbildniingsinriktnin
ng som inte motsvarar d
den som arbetsgiivarna efterfrrågar.

Efterffrågan på IT
T-personal fo
ortsätter att öka framöveer. Detta gör att jobbmööjligheterna
blir go
oda även för nyexaminerrade. För dem
m som visserrligen har utb
bildning och
h erfarenhet,
men ssom inte arbeetat inom om
mrådet de sen
naste åren, kan
k det dock bli besvärliggare att hitta
arbetee. Det vänta
as bli liten konkurrens oom jobben in
nom de yrke
en där utbild
dnings- och
erfareenhetskraven
n i de flesta fall är högaa: mjukvaru-- och system
mutvecklare, testare och
testled
dare samt IT
T-arkitekter. Liksom tidiigare blir brristen mest utpräglad
u
näär det gäller
utbild
dad och erfarren arbetskra
aft och det kkan ofta gälla
a specifika programspråkk eller verktyg. Fö
ör att kunna arbeta som till
t exempel IT-arkitekt krävs
k
en mån
ngsidig yrkesserfarenhet.
För syystemförvaltare och systtemadministrratörer samtt driftteknike
er inom IT h
har kompetenskrraven successsivt höjts un
nder lång tid
d. Samtidigt har
h den tekn
niska utveckllingen med-

Offsh
horing innebär utlokalisering
u
av
v verksamhet tilll ett annat land
d. Det kan vara till en annan enhhet i samma
företag eller till ett ann
nat företag i det aktuella landet..
13
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fört ett minskat behov av deras tjänster. Arbetsmarknaden bedöms bli balanserad det
kommande året.
För helpdesk- och supporttekniker bedöms konkurrensen om jobben även fortsättningsvis
bli hård. Efterfrågan stiger förvisso även på denna yrkesgrupp, tack vare konjunkturförstärkningen. Men det är många som konkurrerar om de lediga jobben. Jobbmöjligheterna
bedöms bli något bättre inom second line support, där kompetenskraven ofta är högre än
inom first line support.

Stor brist även på fem och tio års sikt
Behovet av att rekrytera IT-specialister väntas fortsätta att öka och ligga på en hög nivå
under de kommande tio åren. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna
blir små. Antalet personer som utbildar sig inom IT har ökat de senaste åren. Antalet studerande skulle dock behöva öka än mer för att behoven på arbetsmarknaden skall kunna
tillfredsställas. Trots att tillgången på dataspecialister ökar bedömer Arbetsförmedlingen
att det kommer att vara liten konkurrens om jobben på fem och tio års sikt.
När det gäller drifttekniker och helpdesktekniker/supporttekniker väntas behovet fortsätta minska. Samtidigt som IT-system blir allt mer komplexa och används inom allt fler
områden pågår en utveckling som medför ett minskat behov av tekniker. Verksamhet koncentreras till stora serverhallar och servicecenter, vilket gör att färre tekniker kan ansvara
för allt större system. Verksamheten är heller inte beroende av närhet till användarna,
vilket innebär att den kan lokaliseras till andra länder. Samtidigt väntas det finnas gott om
personer med rätt kompetens som söker dessa arbeten även på fem och tio års sikt och
konkurrensen om jobben blir fortsatt hård.

Försäljning, inköp och marknadsföring
Antalet sysselsatta ökar under det närmaste året
Efterfrågan på yrkena inom området försäljning, inköp och marknadsföring beror i stor
utsträckning på utvecklingen för den privata konsumtionen som väntas utvecklas i god
takt under det närmaste året. Därtill kommer utvecklingen bland företag som riktar sig
mot andra företag, särskilt inom branscherna information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster, att bli stark. Detta gynnar efterfrågan på vissa av
yrkena inom området – främst företagssäljare, marknadsanalytiker och marknadsförare
samt inköpare. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att antalet sysselsatta
inom försäljning, inköp och marknadsföring kommer att öka starkt.
Trots detta kommer jobbmöjligheterna inom yrkesområdet inte att öka nämnvärt. Detta
beror på att efterfrågan på yrkena också påverkas av teknikutvecklingen och på att effektiviseringarna fortsätter inom ett flertal av yrkena i området. Tillgången på arbetskraft är
också större än efterfrågan inom flera av yrkena. Därmed blir den sammantagna bedömningen att det alltjämt kommer att råda hård konkurrens om jobben inom försäljning,
inköp och marknadsföring under det närmaste året.
De största yrkena är försäljare inom fackhandel och företagssäljare. Omkring 70 procent
av dem som arbetar inom yrkesområdet har en gymnasieutbildning eller kortare utbildning. Inom flera av yrkena sker det dock en utveckling mot högre utbildningskrav från
arbetsgivarna. Högst utbildningsnivå bland yrkesverksamma inom området återfinns
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bland marknadsfö
örare och ma
arknadsanalyytiker och därefter
d
fastig
ghetsmäklarre. Lägst utbildniingsnivå blan
nd yrkesverk
ksmamma ååterfinns blan
nd försäljare
e inom dagli
ligvaror och
bilförssäljare.

Inom området är jobbchanserrna störst förr telefonförssäljare, företa
agssäljare occh bilförsäljare. F
För de två förrstnämnda är
ä bedömninggen att det ko
ommer att va
ara liten kon
nkurrens om
jobben
n det närmaste året. Bilfförsäljare kom
mmer därem
mot att, tillsammans med
d marknadsföraree och markna
adsanalytike
er samt inköp
pare, möta en
e balanserad arbetsmark
rknad under
2015 o
och inlednin
ngen av 2016
6. Bilförsäljarre är det yrk
ke inom omrrådet där utssikterna har
förbätttrats mest sedan
s
hösten
n 2014, någoot som trolig
gen hänger sa
amman med
d den ökade
bilförssäljningen.
För faastighetsmäk
klare, resesälljare och ban
nktjänstemä
än är bedömningen att d
det kommer
att vara hård konk
kurrens om jobben.
j
Desssa yrken är populära
p
och
h det finns fl
fler sökande
än job
bb. För försä
äljare inom dagligvaror
d
ooch försäljaree inom fackh
handel är koonkurrensen
om jo
obben fortsattt mycket hå
ård. Trots att
tt konkurrensen om jobb
ben är stor in
inom en del
yrken kommer deet ändå att ske
s många reekryteringarr eftersom pe
ersonalomsäättningen är
stor. D
Detta gäller framför allt försäljare in
nom dagligva
aruhandeln och fackhan
ndeln. Dessa
yrken är viktiga in
ngångsjobb fö
ör de som är nya på arbettsmarknaden
n.

Hård konkurrenss om jobben
n i flertalet yyrken på län
ngre sikt
Endasst företagssälljare och ink
köpare väntass möta en arb
betsmarknad
d i balans påå fem och tio
års sik
kt. För bank
ktjänstemän, fastighetsmääklare samt marknadsan
nalytiker och
h marknadsföraree bedöms konkurrensen om jobben b
bli hård. Dettta beror på ett stort intrresse för att
utbild
da sig till desssa yrken. Också de som
m vill jobba som
s
försäljarre inom daglligvaru- och
fackhaandeln komm
mer mötas av
a en hård koonkurrens om
m jobben – det finns goott om jobböppniingar men sa
amtidigt är det
d många soom vill arbeta inom dessa yrken. Tilll detta kommer en
n ökad e-han
ndel som min
nskar behoveet av butiksa
anställda.
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Hottell, resttaurang
g och sttorhush
håll
Mång
ga jobböppn
ningar inom hotell- och
h restaurang
gverksamhe
eten
Efterffrågan på yrk
ken inom hotell, restauraang och storh
hushåll påve
erkas i stor u
utsträckning
av husshållens kon
nsumtion och
h av turismeens utvecklin
ng, vilka båda
a väntas utve
vecklas positivt un
nder komma
ande år. Den
n successiva ååterhämtnin
ngen av ekon
nomin medföör dessutom
en ökaad efterfråga
an på yrkena i området frrån företag i form
f
av ökatt affärsresand
de och ökad
efterfrrågan på kon
nferensverksa
amhet. Yrkessområdet är personalinte
ensivt, vilkett innebär att
en ök
kande efterfrå
ågan ger sto
ora utslag påå antalet syssselsatta. Anttalet sysselsaatta bedöms
öka sttarkt.
De do
ominerande yrkena
y
inom området settt till antalet sysselsatta är
ä köks- och restaurangbiträd
den, följt av kockar.
k
De flesta i yrkesoområdet har en gymnasie
eutbildning eeller en kortare u
utbildning. Högst
H
andel yrkesverksaamma med eftergymnassial utbilnin
ng återfinns
bland receptionistter. Många yrken
y
inom h
hotell- och restaurangve
r
rksamhet ärr vanliga ingångsyrken för deem som är ny
ya på arbetsm
marknaden. Samtidigt so
om det finns många jobböppn
ningar för må
ånga är det generellt
g
bätt
ttre jobbmöjlligheter för dem
d
som harr en adekvat
utbild
dning samt errfarenhet ino
om sökt yrkee.
Samm
mantaget vän
ntas det fortssatt vara balaans mellan tillgång
t
och efterfrågan iinom yrkesområd
det som helh
het. Variation
nen mellan yyrkena är do
ock stor. Därrmed väntas det ökande
antaleet jobb inte förändra ko
onkurrenssitu
uationen tottalt i yrkesområdet det kommande
året.

Bäst vväntas arbetssmarknaden bli för kockaar med utbild
dning och yrkeserfarenheet. Har man
därtilll specialkompetens, exem
mpelvis kök ffrån andra länder, ökar också jobbmööjligheterna.
Nyexaaminerade ka
an däremot ha
h svårare attt etablera siig på arbetsm
marknaden. U
Under 2015
väntass därtill liten
n konkurrenss om jobben
n för bagare och
o konditorrer samt servvitörer, speciellt d
dem som harr erfarenhet och hantverkksmässig kun
nskap.
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Arbetsmarknaden för bartendrar bedöms vara medelgod vilket innebär att det kommer att
finnas ungefär lika många arbetssökande som lediga jobb. Det balanserande arbetsmarknadsläget gäller framför allt dem som har utbildning och erfarenhet inom yrket.
För baristor och cafébiträden, receptionister samt köks- och restaurangbiträden väntas
däremot konkurrensen om jobben vara hård under det närmaste året. Samtidigt finns det
många jobböppningar, eftersom personalomsättningen är stor.

Goda jobbmöjligheter för erfarna kockar även på längre sikt
Hotell- och restaurangverksamheten bedöms fortsätta att växa även på fem och tio års
sikt. Det innebär att jobbmöjligheterna för kockar samt bagare och konditorer väntas bli
goda under de kommande tio åren. För servitörer, bartendrar samt baristor och cafébiträden beräknas arbetsmarknaden vara i balans. För köks- och restaurangbiträden väntas
konkurrensen däremot bli fortsatt hård.

Hälso- och sjukvård
Stort yrkesområde som fortsätter att växa
Yrkesområdet hälso- och sjukvård är ett av de största på arbetsmarknaden. Totalt arbetar
över 400 000 personer inom området. Under 2015 bedöms antalet sysselsatta fortsätta att
öka – såväl hos offentliga som privata huvudmän. Jobbtillväxten hos de offentliga huvudmännen får extra draghjälp av kommunernas och landstingens gynnsamma ekonomiska
läge, vilket innebär att de ekonomiska förutsättningarna varken kommer att begränsa
möjligheterna att rekrytera eller att expandera verksamheterna. Den allt större bristen på
arbetskraft inom en del yrken riskerar däremot att utgöra ett hinder för den framtida
sysselsättningstillväxten.
I takt med att befolkningen växer ökar efterfrågan på hälso- och sjukvård. Dessutom ökar
antalet äldre. Äldre personer har ofta ett större behov av sjukvård än övriga åldersgrupper.
Även efterfrågan på äldreomsorg ökar då antalet äldre blir fler. Det sker dessutom en kontinuerlig utveckling av yrkenas arbetsinnehåll som förändrar kompetenskraven och leder
till ökad efterfrågan på mer tekniskt välutbildad arbetskraft.

Mycket stor brist på arbetskraft inom flera yrken
Det har varit brist på arbetskraft och mycket låg arbetslöshet under lång tid inom flera
yrken. Gemensamt för dessa är att de alla kräver utbildning på eftergymnasial nivå. För
flera av yrkena beror bristen på en för liten utbildningsvolym kombinerat med stora pensionsavgångar. Detta har medfört att rekryteringarna från utlandet fortsatt att öka. Dessutom studerar många svenska ungdomar på vårdutbildningar utomlands. Trots detta består
bristen på arbetskraft.
De flesta yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet kräver en eftergymnasial utbildning.
Kvinnorna är i majoritet, endast läkaryrket har en helt jämn könsfördelning. Flertalet
yrkesverksamma inom området är anställda inom kommuner och landsting. Omkring en
av fem arbetar på ett företag med privat huvudman.
Det sker ett stort antal rekryteringar inom yrkesområdet varje år, vilket medför många
jobböppningar. Därtill är jobbmöjligheterna goda eller till och med mycket goda för de
flesta yrken inom området. För yrkesområdet som helhet bedöms det därmed även fortsättningsvis råda liten konkurrens om jobben. Det gynnsamma jobbläget inom yrkesom-
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rådet medför att skillnaderna i jobbmöjligh
heter mellan
n nyexaminerrade och yrkeeserfarna är
myckeet mindre än
n inom många andra omrråden.

Sjuksk
köterskor – såväl speciallistutbildadee som grundu
utbildade sju
uksköterskorr – har allra
starkaast arbetsmarknad. Inom
m dessa yrken
n har det varit brist på arrbetskraft un
nder lång tid
och arrbetssökandee har myckett goda jobbm
möjligheter. Bristen
B
på sju
uksköterskorr har dessutom ökat. Även läk
kare har en mycket
m
stark arbetsmarkn
nad.
Samtlliga tandvård
dsyrken - ta
andläkare, taandskötersko
or och tandh
hygienister – möter en
arbetssmarknad med
m goda job
bbmöjligheteer. Även för apotekare och
o receptariier kommer
möjliggheterna till jobb
j
att vara
a goda. Detsaamma gäller för psykolog
ger.
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Möjligheterna till jobb fortsätter att förbättras för undersköterskor och jobbmöjligheterna
är goda. Jobbchanserna ökar för den som har körkort eftersom många undersköterskor
arbetar inom kommunernas omsorgsverksamhet.
Yrkesområdet innehåller även ett antal yrken där det råder balans mellan utbud och efterfrågan. Här ingår optiker, fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter, dietister och veterinärer, vilka alla är yrken med krav på eftergymnasial utbildning. Även för skötare, där
det krävs utbildning på gymnasial nivå, bedöms arbetsmarknaden vara i balans under det
närmaste året.

Den stora bristen på hälso- och sjukvårdspersonal kvarstår även på längre sikt
Trots att antalet utbildningsplatser som är inriktade mot sjukvårdsyrken har ökat bedömer vi att den stora bristen på arbetskraft kvarstår på både fem och tio års sikt. Till viss
del beror detta på långa utbildningstider. Bristen består trots att allt fler utbildar sig utomlands och att personal rekryteras från andra länder.
Såväl specialistutbildade som grundutbildade sjuksköterskor väntas ha fortsatt goda eller
mycket goda jobbmöjligheter på både fem och tio års sikt. Även jobbmöjligheterna för
läkare väntas bli fortsatt goda. Detsamma gäller för psykologer, receptarier, tandläkare
och tandhygienister, som kommer att möta liten konkurrens om jobben på arbetsmarknaden.
Undersköterskor kommer att ha goda möjligheter till jobb framöver. Det låga intresset
bland ungdomar för vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, stora pensionsavgångar
bland de yrkesverksamma samt ett växande antal äldre kommer att medföra en fortsatt
bristande tillgång på undersköterskor. Bristen kommer att öka under prognosperioden, på
tio års sikt kommer jobbmöjligheterna för undersköterskor att vara mycket goda. Även
tandsköterskor väntas ha mycket goda jobbmöjligheter till följd av stora pensionsavgångar
och alltför små utbildningsvolymer.
För apotekare, optiker, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och skötare förväntas efterfrågan
vara i balans med utbudet på lång sikt. Däremot väntas veterinärer möta en något hårdare
konkurrens om jobben på arbetsmarknaden framöver.

Industriell tillverkning
Fortsatt kärv arbetsmarknad för många tillverkningsyrken
Yrkesområdet industriell tillverkning innehåller enbart yrken som kräver en gymnasial
utbildning. Arbetsmarknaden väntas vara fortsatt kärv för flera yrken inom tillverkningsarbete under det närmaste året, detta gäller i synnerhet yrken på lägre kvalifikationsnivå.
Arbetslösheten förblir också hög inom många yrken inom industriell tillverkning under
prognosperioden, vilket får till följd att konkurrensen om jobben blir hård. Sammantaget
väntas antalet sysselsatta inom yrkesområdet industriell tillverkning att minska.
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Byggn
nadsplåtslaga
are väntas em
mellertid ha fortsatt myccket goda job
bbmöjligheteer. Det är en
liten yyrkesgrupp där
d konkurre
ensen om job
bben varit my
ycket liten un
nder en länggre tid. Även
verktyygsmakare fö
örväntas möta en god arrbetsmarkna
ad under pro
ognosperiodeen, framförallt gääller detta verktygsmak
v
kare med erffarenhet. Deetsamma gälller för tunn
n-och grovplåtslaagare. Även styckare och
h slaktare bed
döms möta en
e arbetsmarrknad med litten konkurrens o
om jobben.
Verksttadsmekanik
ker möter en
n liten konku
urrens om job
bben, inom detta
d
yrke vääntas dessutom stora pension
nsavgångar under
u
komm
mande år vilk
ket ökar jobb
bmöjligheterrna även för
bildade. Även
n CNC-operattörer möter lliten konkurrrens om jobb
ben.
nyutb
För fo
ordonsmontö
örer och för maskinopera
m
atörer inom sten
s
och cem
ment, inom keemisk industri saamt inom trrävaruindustrri väntas en
n arbetsmark
knad i balans. Detta gälller även för
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processoperatörer inom trä och papper. Övriga kategorier av maskinoperatörer, liksom
processoperatörer inom stål och metall, bedöms möta en kärv arbetsmarknad. Likaså möter montörer inom metall och plast samt inom el- och teleutrustning en arbetsmarknad
där jobben är för få. Särskilt tydligt är detta i industritäta regioner såsom de småländska
länen. Dessutom pågår sedan länge strukturella förändringar inom industrin, vilka resulterar i en allt lägre efterfrågan på ovan nämnda yrkesgrupper.

Brist på kvalificerade industriarbetare på fem och tio års sikt
Inom flera industriyrken väntas förhållandevis stora pensionsavgångar framöver. Samtidigt har intresset för att utbilda sig mot yrken inom industrin under lång tid varit lågt
bland unga. Flertalet industriyrken karaktäriseras dessutom av ökade kompetenskrav.
Återkommande krav hos arbetsgivarna är goda kunskaper i matematik och IT. Rekryteringsbasen är teknik- eller industritekniska programmet där Teknikcollege är ett värdefullt
tillskott. Nuvarande utbildningsvolymer bedöms dock inte vara tillräckliga för att möta
behovet av kvalificerade yrkesarbetare inom industrin under den närmaste tioårsperioden.
Exempel på yrken där utbudet av arbetskraft är för lågt i förhållande till efterfrågan är
verktygsmakare, svetsare och CNC-operatörer. Däremot kommer arbetssökande inom
industriyrken där utbildningskraven är lägre, till exempel olika kategorier av montörer och
maskinoperatörer, att möta en mycket tuff arbetsmarknad de kommande tio åren.

Installation, drift och underhåll
Fortsatt goda jobbmöjligheter för mekaniker
Yrkesområdet installation, drift och underhåll består av flera vitt skilda och i några fall
dessutom ganska små yrken. Många av dessa yrken är dessutom mansdominerade. Flera
av yrkena inom området påverkas av utvecklingen inom industrin medan andra har en
starkare koppling till byggverksamhet.
Med undantag av vaktmästare förutsätter samtliga yrken inom området normalt en yrkesförberedande gymnasieutbildning. Antalet sysselsatta inom yrkesområdet installation,
drift och underhåll bedöms minska något under prognosperioden. För yrkesområdet som
helhet väntas ändå brist på arbetskraft under det närmaste året, eftersom tillgången på
utbildad och erfaren arbetskraft är för liten.

27

Var finn
ns jobben?
Bedömn
ning till och meed första halvåre
et 2016
och en llångsiktig utblicck

För laastbilsmekan
niker har job
bbmöjligheteerna länge varit
v
mycket goda vilket i hög grad
beror på att relativvt få utbilda
ar sig till dettta yrke. Ocksså under det kommande året väntas
en myycket liten ko
onkurrens om
m jobben. Ävven för fastigh
hetsteknikerr, installation
nselektriker,
bilmek
kaniker, styrr- och reglerttekniker, maaskinreparatö
örer, larmtek
kniker, lackeerare, distribution
nselektriker och drifttekn
niker vid väärme och vatttenverk förv
väntas goda möjligheter
till arb
bete det kom
mmande årett. Detta gälleer i synnerhet personer so
om har såväl
äl utbildning
som eerfarenhet in
nom respektive yrke. Föör el-lärlinga
ar kan det – liksom tidiggare – vara
svårt aatt få en lärliingsplats.
För ellmontörer vä
äntas utbudett av arbetskrraft på arbetssmarknaden vara i balanss med efterfrågan
n. Även här har
h personerr med utbild
dning och erffarenhet bätttre jobbmöjliigheter. För
vaktm
mästare råderr det fortsatt mycket hård
d konkurren
ns om de lediga jobben, vi
vilket förklaras avv att det är ettt yrke utan särskilda
s
kraav på utbildn
ning och att det
d därmed ffinns många
sökan
nde till varje ledigt jobb. Körkort och
h kunskap om
m el- eller VV
VS-teknik in
nnebär i allmänh
het högre jobb
bchanser.

Goda
a jobbmöjligheter för mekaniker ävven på längre sikt
För laastbilsmekan
niker förväntas en arbets marknad meed mycket litten konkurreens även på
fem o
och tio års siikt. Också bilmekaniker
b
r, maskinreparatörer och
h distribution
nselektriker
väntass möta liten konkurrens om jobben p
på såväl fem
m som tio års sikt. För insstallationselektrik
ker väntas lå
ångsiktigt en arbetsmarkn
nad i balans.

Kultur, media och
h design
n
Hård konkurrenss om jobben
n
Det ärr betydligt fler som utbilldas inom om
mrådena kulttur, media och design än
n som efterfrågass på arbetsmarknaden. Konkurrensen
K
n om de ledig
ga jobben är därför hård eller mycket hårrd. Under deet kommande
e året bedöm
ms efterfråga
an på arbetsk
kraft dessutoom fortsätta
att miinska, vilket betyder
b
ett minskat
m
antall sysselsatta..
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Det ärr ofta viktigtt att ha både
e spetskompeetens och brredd för att kunna
k
försörrja sig inom
ett ku
ulturyrke. Dett är vanligt med
m korta up
ppdrag och tiidsbegränsad
de anställnin
ngar. Många
inom yrkesområd
det är egna företagare
f
soom frilansar.. Det är vanlligt att kombbinera flera
olika u
uppdrag elleer att ha en anställning
a
ääven utanför kulturområdet. Arbetsggivarna anlitar deessutom ofta personer som
m de redan kkänner till. Detta
D
betyderr att nyexam
minerade har
svårt att få jobb och
o etablera
a sig inom yyrket. Sammantaget är jobbmöjligheeterna inom
ket begränsad
de.
kulturr, media och design myck
Könsffördelningen
n är relativt jämn
j
inom yrkesområdeet som helhet. Utbildnin
ngsnivån är
genereellt hög inom
m kulturomrrådet och un
ngefär två av
v tre sysselsatta har efteergymnasial
utbild
dning.
Mediaabranschen har
h förändra
ats kraftigt u
under senaree år. Traditio
onell papperrsmedia har
minsk
kat medan diigital media har
h växt starrkt. Eftersom
m den teknisk
ka utvecklinggen är snabb
ställerr arbetsgivarrna krav på såväl
s
aktuell som mångsiidig kompete
ens för att ku
unna arbeta
med o
olika plattforrmar. Därförr är det bra att kunna arrbeta både med
m bild, ljud
ud och webb
samt aatt kunna skrriva och rediigera i olika m
medieformatt.

Journ
nalister och fotografer
f
kommer att mööta en fortsa
att mycket hå
ård konkurreens om jobben u
under det närmaste året. Även för in
nformatörer, ljudteknikerr och bibliottekarier blir
konku
urrensen om jobben hård
d. Antalet utb
bildade inforrmatörer är större
s
än vad
d som efterfrågass på arbetsm
marknaden. Det
D finns äve
ven ett överskott av ljudttekniker. Koonkurrensen
om jo
obben är störrre för ljudte
ekniker som arbetar med
d musikprod
duktion än föör dem som
arbetaar med liveljjud och är villiga
v
att ressa till olika evenemang.
e
Båda gruppperna möter
dock een arbetsmarrknad med hård
h
konkurrrens om jobb
ben.

Journ
nalister bedö
öms ha myc
cket svårt a
att få jobb äv
ven på lång
g sikt
Konku
urrensen om
m de lediga jo
obben väntass vara myckeet hård för jo
ournalister ääven på fem
och tio års sikt. In
nformatörer kommer äveen fortsättnin
ngsvis att möta hård kon
nkurrens på
arbetssmarknaden.. För bibliote
ekarier väntaas medelgod
da jobbmöjlig
gheter, det vvill säga det
komm
mer vara bala
ans mellan effterfrågan occh utbudet. Jobbmöjlighe
J
eterna påverrkas positivt
av att många går i pension sam
mt att alla skoolor ska ha sk
kolbibliotek.
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Natturbruk
Fortsatt minskad
d sysselsättning inom jo
ord- och sk
kogsbruksyrken
Området naturbru
uk – det vill säga yrken inom jord- och
o skogsbru
uket – har viisat en svag
u
n inom lantsyssellsättningsutvveckling under lång tid. En orsak tilll det är att utvecklingen
brukeet gått mot fä
ärre och störrre enheter, vvilket har meedfört ett min
nskande perssonalbehov.
Området innehålleer både yrke
en med krav på gymnasia
al utbildning
g och yrken m
med krav på
bildning. Me
erparten av d
de som arbeta
ar inom omrrådet är män
n. Både lantefterggymnasial utb
bruks- och skogsn
näringen har under flera år präglats av
a svag lönsa
amhet. Undeer det närmaste året väntas en
n försiktig vä
ändning från ett mycket svagt
s
utgångssläge. Vår beedömning är
m yrkesområd
det kommer att fortsätta minska.
dock aatt sysselsätttningen inom
Det rååder balans mellan
m
utbud
d och efterfråågan inom merparten
m
av yrkena. Jobb
bbmöjligheterna äär relativt goda för dem som
s
har utbilldning och erfarenhet. Sa
amtidigt forttsätter kompetensskraven inom
m många av yrkena att sttiga. Bristen inom yrken i jord- och sskogsbruket
påverk
kas inte så mycket
m
av konjunktursvä
vängningar. Samtidigt
S
är många arbeetsuppgifter
säsonggsbundna, vilket
v
innebä
är att efterfråågan på arbeetskraft är större under sommarsäsongeen.

Bäst jobbmöjligheeter väntas även
ä
fortsättn
ningsvis för skogsmaskin
nförare, ett yyrke där det
underr flera år harr varit brist på
p arbetskrafft. För maskiinförare inom
m lantbrukett väntas det
bli ballans mellan utbud och efterfrågan.
e
Ä
Även för djurruppfödare och
o djursköttare bedöms
en arb
betsmarknad
d i balans, me
ed störst möjjligheter för de med inrik
ktning mot laantbruk och
något kärvare lägee för de med inriktning m
mot smådjur. Detsamma gäller för skkogsarbetarna. Fö
ör de yrken
n inom områ
ådet där dett krävs en eftergymnasi
e
ial utbildnin
ng – skogsmästaare, jägmästa
are, lantmästtare och agroonomer – vän
ntas det bli balans
b
mellan
n utbud och
efterfrrågan. För trrädgårdsarbe
etare och paarkarbetare – där kraven
n på utbildnin
ng tenderar
att varra lägre – beedöms konku
urrensen om jjobben att blli hård.
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Brist på maskinfö
örare även på längre ssikt
Ocksåå på fem och tio års sikt bedöms
b
arbettsmarknaden
n för yrken in
nom områdeet naturbruk
samm
mantaget att vara
v
i balans. Detta gälller för såväl lantmästare
e och skogsm
mästare som
djurup
ppfödare och
h djurskötare
e. I likhet m
med bedömniingen för dett närmaste ååret är jobbmöjliggheterna förr skogsmaskiinförare bätttre och det bedöms råd
da liten konkkurrens om
jobben
n inom denn
na yrkesgrupp
p även på län
ngre sikt.

Natturveten
nskaplig
gt arbette
Naturrvetarnas arrbetsmarknad i balans
Person
ner med natturvetenskap
plig utbildnin
ng arbetar in
nom många olika
o
yrkesom
mråden och
yrken. Det är dock
k viktigt att komma ihågg att dessa yrken
y
endast utgör en miindre del av
ed en naturveetenskaplig utbildning
u
och att möjliggheterna till
arbetssmarknaden för dem me
jobb k
kan vara störrre inom andra yrkesområåden.
Naturrvetenskaplig
ga yrken finn
ns inom mån
nga delar av arbetsmarkn
naden, exemp
mpelvis inom
industtri, företagstj
tjänster, forskning samt ooffentlig verk
ksamhet såso
om hälso- occh sjukvård.
För yrrkesområdett i stort vänta
as det bli ballans mellan utbud
u
och effterfrågan påå arbetskraft
underr det närmasste året, men
n arbetsmarrknadsläget varierar
v
en del mellan oolika yrken.
Samm
mantaget bed
döms antalet sysselsatta in
nom naturveetenskapligt arbete öka n
något.

Fortsatt goda job
bbmöjligheter för biome
edicinska analytiker
Biomeedicinska an
nalytiker arbe
etar främst iinom hälso- och sjukvårrden. Yrkesggruppen har
underr flera år hafft goda jobbm
möjligheter, delvis beroeende på att för
f få utbildaas till yrket.
Underr det komma
ande året väntas biomed
dicinska anallytiker därför ha fortsattt goda jobbmöjliggheter.
Geolo
oger efterfråg
gas främst av
v gruvnäringgen, men äveen av myndig
gheter och avv olika konsultbo
olag. Framfö
ör allt efterfrrågas geologger med erfa
arenhet. Und
der det komm
mande året
väntass en balanserrad arbetsma
arknad för g eologer. Miljjö- och hälso
oskyddsinspeektörer väntas mö
öta en arbetssmarknad i balans
b
det koommande åreet.
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Underr det närma
aste året vän
ntas kemisteer möta en arbetsmarkn
a
nad i balans,, detsamma
gäller för fysiker.. Biologerna
as jobbmöjliggheter påverrkas av utbiildningsinrikktning samt
yrkeseerfarenhet. Ofta
O
behövs dessutom ävven kunskap
per inom tek
knik. Konkurrrensen om
jobben
n för denna yrkesgrupp
y
är
ä hård på ettt års sikt.

Goda
a möjlighete
er för biomedicinska an
nalytiker äve
en på fem och
o tio års ssikt
Bristeen på biomed
dicinska anallytiker komm
mer att öka på
p tio års sik
kt till följd avv att många
går i pension sam
mtidigt som alltför få vääljer att utbilda sig till yrket.
y
Detta innebär att
jobbm
möjligheterna
a kommer attt vara myckket goda för biomedicinsska analytikeer. Biologer
väntass möta en forrtsatt tuff arb
betsmarknad
d med hård konkurrensen
k
n om jobben
n på fem och
tio årss sikt. Efterfrrågan på kem
mister bedöm
ms däremot vara
v
i balanss med utbudeet, eftersom
allt färrre utbildar sig
s till kemisster.

Ped
dagogis
skt arbete
Goda
a jobbmöjligheter för lärare
Totaltt arbetar över 300 000 personer in
nom yrkesom
mrådet peda
agogiskt arbeete. Antalet
syssellsatta bedöm
ms öka i god takt och job
bben väntas öka både ho
os offentliga och privata
huvud
dmän. De fleesta yrken in
nom områdett pedagogisk
kt arbete kräver högskoleeutbildning.
Mer ään 70 procen
nt av dem som
m arbetar in
nom yrkesom
mrådet är kviinnor. Omkrring 80 procent aav dem som arbetar
a
inom
m yrkesområd
det finns i offfentlig verkssamhet, främ
mst kommunal veerksamhet.
Behovvet av arbetsskraft inom det pedagoggiska områdeet beror fram
mför allt på den demografisk
ka utvecklin
ngen, det vill säga antalett barn i försskole- och sk
kolåldern. In
nförandet av
lärarleegitimationeer och lågsta
adiesatsningeen, som ska möjliggöra mindre klassser och fler
anställlda i de läg
gre årskurserrna, bidrar ttill en ökad efterfrågan på legitimerrade lärare.
Samtiidigt är tillgå
ången på ped
dagoger för liiten för att motsvara
m
beh
hoven. Jobbm
möjligheterna bedöms därmeed vara goda
a för samtligga yrken ino
om det pedagogiska omrrådet. Detta
a arbetsgivare har svårt aatt hitta perso
onal med rätt kompetenss.
innebär att många
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Förskollärare har den allra starkaste arbetsmarknaden inom det pedagogiska området,
vilket innebär mycket goda jobbmöjligheter för både nyexaminerade och yrkeserfarna.
Förskollärarnas arbetsmarknad gynnas av stora barnkullar och av kommunernas ambition
att öka andelen pedagogiskt utbildade inom barnomsorgen.
Även specialpedagoger och gymnasielärare i yrkesämnen kommer att ha mycket goda
möjligheter till arbete. Pensionsavgångarna kommer att vara mycket stora under kommande år i båda dessa yrken. Grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare i allmänna ämnen och lärare i praktiska och estetiska ämnen kommer att möta en arbetsmarknad med goda möjligheter till arbete. Trafiklärare väntas också ha goda chanser till
arbete. Detsamma gäller i genomsnitt för universitets- och högskolelärare.

Fortsatt stor efterfrågan på lärare
Antalet barn i förskoleåldrarna har ökat under de senaste tio åren och bedöms fortsätta att
växa under de närmaste tio åren. Även antalet barn i grundskolan ökar under kommande
år. Elevunderlaget i gymnasieskolan har minskat under flera år, men kommer att börja
öka igen 2016. Detta betyder att behovet av personal inom området pedagogiskt arbete
ökar på både fem och tio års sikt.
Ett svagt intresse för lärarutbildningarna och en hög medelålder bland de yrkesverksamma lärarna väntas leda till mycket liten konkurrens om jobben på lång sikt för gymnasielärare i yrkesämnen, specialpedagoger, förskollärare och fritidspedagoger. Men även
grundskollärare, gymnasielärare i allmänna ämnen och lärare i praktiska och estetiska
ämnen bedöms ha goda möjligheter till arbete framöver.

Service- och säkerhetsarbete
Antalet jobb ökar men jobbchanserna varierar
Det största yrket inom service- och säkerhetsarbete är städare. De flesta som arbetar i
yrkena inom området har som högst en gymnasieutbildning. Som helhet kan området
beskrivas som heterogent. Inom de av yrkena som är kopplade till hushållens konsumtion
är en övervägande majoritet av de anställda kvinnor och de flesta arbetar i privata företag.
Det är också vanligt med egenföretagare i flera av de serviceyrken som vänder sig till hushåll. Samtidigt är förhållandena inom de yrken som påverkas av de samhälleliga behoven
istället i det närmaste de omvända då en majoritet av de anställda är män och mer än hälften av dem arbetar inom offentlig verksamhet.
Eftersom yrkesområdet service- och säkerhetsarbete är brett är en del av yrkena nära
kopplade till den privata konsumtionen. Andra yrken har en tydligare koppling till den
offentliga tjänstesektorn. Därtill ingår också yrken som återfinns brett på arbetsmarknaden. Under det närmaste året väntas en generell efterfrågeförstärkning på arbetskraft
vilket kommer att leda till att antalet jobb inom yrkesområdet service- och säkerhetsarbete
ökar.
Samtidigt bedöms det ökade antalet jobb inte leda till ökade jobbmöjligheter inom området. I vissa fall beror detta på att det finns fler som vill och kan arbeta inom yrkena än vad
som efterfrågas. Arbetsförmedlingens samlade bedömning är att arbetsmarknaden för
yrken inom service- och säkerhetsarbete totalt sett kommer att vara balanserad, även om
situationen varierar mellan de olika yrkena.
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Bäst vväntas jobbm
möjligheterna
a bli för polisser och solda
ater. För desssa kommer det att vara
liten k
konkurrens om
o jobben. Det
D beror påå att utbildniingsvolymern
na i hög utstträckning är
anpasssade efter sa
amhällets be
ehov och attt efterfrågan på färdigutb
bildade därm
med är god.
Även fotterapeuteer möter en liten
l
konkurrrens om job
bben, vilket beror
b
på att efterfrågan
påverk
kas positivt av att antale
et äldre som är i behov av
a fotvård ök
kar. Under 22015 och inlednin
ngen av 2016
6 väntas arb
betsmarknad
den vara bala
anserad för frisörer, hud
dterapeuter,
brand
dmän och väk
ktare. Renhå
ållningsarbettare, massörrer och städa
are möter dääremot hård
konku
urrens om jo
obben underr det närmasste året. Dett här beror främst på at
att det finns
mångaa som vill occh kan arbeta
a inom dessa yrken.

Arbettsmarknad i balans äve
en på längre
e sikt
På fem
m och tio årrs sikt bedöm
mer Arbetsföörmedlingen
n att poliser kommer attt möta liten
konku
urrens om jo
obben. För brandmän,
b
vväktare och frisörer vän
ntas däremott en arbetsmarkn
nad i balans.

Soc
cialt arb
bete
Fortsatt stora skillnader i job
bbmöjlighetter mellan olika
o
yrken
Yrkeso
området soccialt arbete omfattar meestadels yrkeen hemmahö
örande i den
n offentliga
sektorrn. På senaree år har det dock
d
skett en
n kraftig tillv
växt av privatta aktörer in
nom tidigare
offenttligt reglerad
de områden vilket
v
gjort aatt allt fler arrbetar hos prrivata arbetsggivare. Området innehåller så
åväl yrken so
om kräver efftergymnasia
al utbildning som yrken m
med krav på
gymnaasieutbildnin
ng – då ofta från
f
vård- occh omsorgsprogrammet.
Arbetssförmedlingeen bedömer att de hittilllsvarande sk
killnaderna mellan desssa bägge utbildniingsgrupper kommer att bestå. Med andra ord kommer
k
arbe
etsmarknadeen för yrken
inom området soccialt arbete även
ä
fortsätttningsvis varra betydligt starkare förr yrken med
krav p
på längre utb
bildning. Utv
vecklingen fför yrken därr det räcker med en korrtare utbildning ffortsätter attt begränsas av
a arbetsgivaarnas ambitiioner att öka
a andelen ans
nställda med
efterggymnasial utb
bildning. Sam
mtidigt har jjobbmöjligheeterna blivit bättre för våårdbiträden
och baarnskötare, som
s
en följd av den utbrredda bristen
n på förskollä
ärare och un
ndersköters-
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kor. I likhet med tidigare
t
är dock arbetslöösheten generrellt sett bety
ydligt lägre bbland yrken
med k
krav på längrre utbildning
g än bland övvriga yrken.
För om
mrådet som helhet vänta
as det råda b
balans mellan
n utbud och efterfrågan. Sammantaget beedömer Arbeetsförmedlin
ngen att antaalet sysselsattta inom dettta område kkommer att
öka.

För so
ocialsekreterrare och bisttåndsbedöm are – vilka kräver efterg
gymnasial u
utbildning –
förvän
ntas goda job
bbmöjlighete
er det komm
mande året. Även
Ä
yrkena
a behandlinggsassistenter
och k
kuratorer krä
äver eftergym
mnasial utbilldning, men
n här bedöm
ms efterfrågan
n att vara i
balanss med antaleet arbetssöka
ande. För kriiminalvårdarre, ett yrke som
s
vanligtviis kräver en
gymnaasieutbildnin
ng, väntas litten konkurreens om jobbeen.
Därem
mot fortsätteer fritidsledare, elevassiistenter, frisskvårdskonsulenter och personliga
assisteenter att mö
öta en arbetsmarknad däär det råder större
s
konku
urrens om joobben. Trots
en viss förbättrin
ng fortsätter konkurren
nsen om jo
obben för så
åväl vårdbitträden som
barnsk
kötare att va
ara hård. Dett är dock vikttigt att påpek
ka att skillna
aden mellan n
nyexaminerade o
och redan yrk
kesverksamm
ma är stor occh att det gen
nerellt sett ärr mindre kon
nkurrens om
jobben
n för arbetsssökande med
d yrkeserfaren
nhet.

Mede
elgoda jobbmöjligheter för dem me
ed längre uttbildning
Arbetssförmedlingeen bedömer att det kom
mmer fortsättta att råda balans på aarbetsmarknaden
n för kuratorrer på såväl fem
f
som tio års sikt. Lik
kaså förvänta
as arbetsmarrknaden för
socialsekreterare och biståndsbedömare aatt röra sig mot balans på lång sikkt. Däremot
komm
mer jobbmöjlligheterna fo
ortsätta att vaara små för barnskötare
b
och elevassiistenter i ett
längree perspektiv.

Tek
kniskt arbete
Starkk arbetsmarkknad för ing
genjörer
Yrkeso
området tekn
niskt arbete innehåller ettt flertal yrkeen med myck
ket liten kon
nkurrens om
jobben
n. Detta gälleer framför alllt yrkeserfarren arbetskra
aft, men även nyexamineerade möter
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en i aallmänhet go
od arbetsmarrknad. Den b
breda arbetsmarknad som
m personer inom dessa
yrken möter har leett till att syssselsättningeen fortsatt attt öka för flerttalet yrkesgru
rupper, även
i perio
oder med sva
agare konjun
nktur.
Underr det närmasste året bedö
öms ingenjörrer överlag ha
h fortsatt go
oda jobbmöjlligheter och
arbetsslösheten ko
ommer att fö
örbli myckett låg. Den fö
örstärkning som
s
väntas inom byggverksaamheten kom
mmer att inn
nebära en forrtsatt stark arbetsmarkna
ad. Även inom
m industrin
väntass arbetsmark
knaden försttärkas underr prognosperrioden, vilke
et bidrar till en starkare
efterfrrågan på perrsonal inom området. D
Det betyder att
a jobbmöjligheterna inoom tekniskt
arbetee forsätter attt vara goda under det kkommande året
å
och att antalet
a
sysseelsatta inom
områd
det förväntass öka kraftigtt.

Civilin
ngenjörer occh ingenjörerr inom bygg och anläggn
ning, tillsam
mmans med bbyggnadsingenjörrer och bygg
gnadsteknike
er, samt civi
vilingenjörer inom elkrafft kommer ffortsätta att
vara m
mycket attraktiva på arbetsmarknadeen. Likaså möter
m
civiling
genjörer med
d inriktning
mot m
maskin eller elektronik och teleteknikk en mycket god arbetsm
marknad det kommande
året. D
Detsamma gäller
g
VVS-in
ngenjörer occh ingenjöreer inom masskinteknik. L
Lantmätare,
tillsam
mmans med bland andrra GIS-ingen
njörer samt ingenjörer och
o civilingeenjörer med
inriktn
ning mot kem
mi möter lite
en konkurren
ns om jobbeen. För logisttiker och arkkitekter väntas en
n arbetsmark
knad i balans.

Starkk arbetsmarkknad för tek
kniker även på lång sik
kt
Även på längre sikt förväntas utsikternaa för yrken inom
i
områd
det tekniskt arbete vara
goda. På både fem
m och tio års sikt råder ssåledes generrellt mycket liten eller litten konkurrens o
om jobben fö
ör de flesta yrken
y
inom d
detta områdee. För civiling
genjörer med
d inriktning
mot k
kemi, kemiing
genjörer och
h arkitekter vväntar dock en
e arbetsmarknad i balan
ns.
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Transport
Viss lljusning för yrken inom
m transport
Det sttörsta yrket inom
i
transpo
ortområdet äär lastbilsförrare. För de flesta
f
yrken iinom transport k
krävs endast gymnasieutb
bildning men
n fartygs- och maskinbeffäl, flygledaree samt piloter haar i regel en
n eftergymna
asial utbildn
ning. Högst andel
a
yrkesv
verksamma m
med endast
grund
dskoleutbildn
ning finns blland truckfö rare, lastbilssförare samtt godshanterrare och expressb
bud.
Efterffrågan på yrrkena inom transport äär nära kopp
plad till hurr det går förr ett flertal
bransccher. Den go
oda utvecklin
ngen för exem
mpelvis hotell- och restau
urangverksam
mhet, byggverksaamhet samt handeln bid
drar till en öökad efterfrå
ågan på god
dstransporterr under det
närmaaste året. Sa
amtidigt fortssätter arbetssgivare inom
m denna del att
a påverkas av konkurrens ffrån utländsk
ka entrepren
nörer vilket vverkar i mottsatt riktning
g. På personttransportsidan bidrar den sta
arka utveckliingen av privvat konsumtiion och de sttora befolkniingsökningarna ttill en ökad efterfrågan på
å olika typer av resor och
h kollektivtrafik.
Underr det närmasste året vänttas därför traansportsekto
orn samman
ntaget stärkas
as något och
syssellsättningen kommer
k
att öka,
ö
om än i försiktig ta
akt. Ökningen
n till trots ärr Arbetsförmedlingens bedöm
mning att det kommer att råda hårrd konkurrens om ett fl
flertal yrken
inom området. Orrsaken är de
els att vissa av yrkena har relativt lå
åga utbildnin
ngskrav och
därmeed är det må
ånga som kan
n söka jobb in
d att flera av yrkena ärr utsatta för
nom dessa, dels
utländ
dsk konkurreens.

För m
matroser och lagerarbetarre råder myckket hård kon
nkurrens om jobben. Trot
ots att transportko
onjunkturen
n generellt vä
äntas stärkass under det närmaste årret kommer efterfrågan
ändå inte att vara
a tillräcklig för
f att konku
urrensen om
m de lediga jo
obben ska d
dämpas. För
brevbärare, truckfförare, fartyg
gsbefäl, flygleedare, godsh
hanterare och
h expressbud
d, tågvärdar
piloter vänta
as konkurren
nsen om jobb
ben att vara hård
h
det närm
maste året.
samt p
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De yrken som det kommer att råda liten konkurrens för är taxiförare, lastbilsförare, lokförare och bussförare. För dessa är det goda jobbmöjligheter inledningen av 2016. Samtidigt
väntas arbetsmarknaden vara i balans för transportledare, maskinbefäl och flygvärdinnor.

God arbetsmarknad för lokförare på längre sikt
Godsmängden på landsväg och järnväg bedöms öka under kommande år samtidigt som
pensionsavgångarna blir förhållandevis stora. När det gäller järnvägstransport bedöms
även persontrafiken att fortsätta öka. Tack vare detta bedöms lokförare ha goda jobbmöjligheter även på fem och tio års sikt. Flygledare, piloter, taxiförare, bussförare, lastbilsförare och truckförare väntas däremot möta en balanserad arbetsmarknad på längre sikt.
Fartygsbefäl kommer att ha fortsatt svårt att få jobb på svenska fartyg på fem och tio års
sikt. Matroser kommer i sin tur att möta mycket hård konkurrens om de lediga jobben.
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Om Var finns jobben? och Yrkeskompassen
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser och yrkesinformation
Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.
Prognoserna redovisas dels som sammanställningar för olika yrkesområden, dels som
översiktliga beskrivningar av konkurrensläget inom enskilda yrken. Avsikten är att ge en
bild av utvecklingen på arbetsmarknaden speglat ur ett yrkesperspektiv. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser täcker de vanligaste yrkena på arbetsmarknaden samt vissa
yrken som är på väg att öka i storlek.14 Prognoserna beskriver framtidsutsikterna för omkring 200 yrken och täcker därmed ungefär 80 procent av sysselsättningen på arbetsmarknaden. I Arbetsförmedlingens webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen finns
detaljerade bedömningar för enskilda yrken.15 Via Yrkeskompassen nås även beskrivningar av och information om olika yrken och utbildningsvägar hämtad från förmedlingens
övriga yrkesinformation. Yrkeskompassen är utvecklad i syfte att vara ett stöd för alla som
söker arbete men framför allt för dem som står i begrepp att göra ett yrkesval. Den är
också en värdefull källa till information för personer som arbetar med vägledning.
På Arbetsförmedlingens hemsida finns även ett omfattande utbud av ytterligare information om olika yrken och utbildningar. I Yrken A-Ö finns detaljerade beskrivningar av ett
stort antal yrken – även sådana som inte är med i Yrkeskompassen. I Arbetsförmedlingens
yrkesinformation ingår också de temabaserade beskrivningarna i Inspireras av… Där publiceras intervjuer med personer som är verksamma inom olika yrken i olika branscher där
yrkena har något gemensamt. Informationen innefattar även ett flertal yrkesfilmer, tester
samt information om hur man startar och driver eget företag.

Kort om Arbetsförmedlingens metod
Arbetsförmedlingens ettåriga yrkesprognoser bygger på arbetsförmedlingskontorens bedömningar av yrken som är representerade på deras lokala arbetsmarknader. Bedömningarna har gjorts efter att förmedlingskontoren genomfört intervjuer med 10 000 privata
arbetsgivare, ett antal statliga arbetsgivare samt representanter för olika verksamhetsområden i landets samtliga kommuner och landsting. Till detta har förmedlingarna även lagt
den kunskap som inhämtas i den dagliga verksamheten.
Bedömningarna är således baserade dels på arbetsgivarnas förväntade rekryteringsbehov,
dels på Arbetsförmedlingens uppskattning av tillgången på lämpliga arbetssökande. Perspektivet är det kommande året. Utöver detta gör Arbetsförmedlingens analysavdelning en
makroekonomisk analys och branschprognoser som också påverkar bedömningarna för
hur arbetsmarknadsläget inom olika yrken kommer att utvecklas det närmaste året. En
utförlig beskrivning av den senaste prognosen återfinns i Arbetsförmedlingens rapport
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015, som publicerades den 10 juni 2015.
Var finns jobben? och Yrkeskompassen innehåller också långsiktiga utblickar på fem och
tio års sikt.16 Dessa är framtagna genom analyser och beräkningar av det prognostiserade
utbudet av arbetskraft i olika yrken. Hänsyn har tagits till bland annat pensionsavgångar,

14 Redovisningen av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser följer i huvudsak standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96). Läs mer via www.scb.se/SSYK.
15 www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
16 Arbetsförmedlingens långsiktiga yrkesprognoser uppdateras en gång per år och publiceras i januari-februari
respektive år.
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utbildningsvolymer, yrkesrörlighet och migration. Till detta har sedan lagts en bedömning
av den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden och efterfrågan på arbetskraft inom
olika yrken. De långsiktiga prognoserna avgränsas till de yrken där Arbetsförmedlingen
bedömer att det statistiska underlaget är tillräckligt stort för att möjliggöra de beräkningar
som är nödvändiga. Därmed görs inte långsiktiga prognoser för alla yrken som finns med i
Yrkeskompassen och Var finns jobben?
I arbetet med Arbetsförmedlingens yrkesprognoser ingår även omfattande kontakter med
parterna på arbetsmarknaden. Det samlade resultatet – det vill säga såväl de kortsiktiga
som de långsiktiga bedömningarna – har därefter diskuterats med en expertgrupp kopplad till Arbetsförmedlingens yrkesprognosverksamhet. Gruppen består av representanter
för arbetsmarknadens parter samt experter från Statistiska centralbyrån.

Bristindex enligt Arbetsförmedlingens metod
För att illustrera jobbmöjligheterna inom olika yrken använder Arbetsförmedlingen ett
bristindex. Detta index är ett viktat medelvärde av landets arbetsförmedlingskontors bedömningar för respektive yrke. Bedömningarna graderas enligt följande: 1=stort överskott
på arbetssökande; 2=visst överskott på sökande; 3=balans mellan tillgång och efterfrågan
på sökande; 4=viss brist på sökande och 5=stor brist på sökande. Stort överskott på arbetssökande är liktydigt med att det är mycket hård konkurrens om de lediga jobben, medan konkurrensen är mycket liten om det är stor brist på sökande.17 Vi har därefter klassindelat bedömningarna enligt följande:
Bedömning

Bristindex

Mycket liten konkurrens om jobben

4,01-5,00

Liten konkurrens om jobben

3,30-4,00

Balans

2,90-3,29

Hård konkurrens om jobben

2,00-2,89

Mycket hård konkurrens om jobben

1,00-1,99

Källa: Arbetsförmedlingen

För de yrken som fått ett bristindex över 4,0 råder således mycket liten konkurrens om
jobben (stor brist på arbetssökande). På motsvarande sätt råder mycket hård konkurrens
om jobben (stort överskott på arbetssökande) om bristindex ligger lägre än 2,0.
Det bör understrykas att mindre skillnader i bristindex mellan olika yrken eller mellan två
olika undersökningstillfällen alltid skall tolkas med försiktighet. Det bör dessutom poängteras att Arbetsförmedlingens bristindex för olika yrken ofta uppvisar regionala skillnader
samt att det generellt föreligger skillnader i arbetsmarknadsläge för personer med respektive utan erfarenhet inom de redovisade yrkena.

17 För yrket i fråga multipliceras antalet arbetsförmedlingskontor som redovisar stort överskott med talet 1, antalet kontor som redovisar visst överskott med talet 2, etc. Därefter divideras summan av dessa produkter med
antalet kontor som inkommit med svar för yrket. Det sker även en viktning av svaren mot antalet förvärvsarbetande inom respektive yrke inom motsvarande kommun.
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Bilaga 1: Bristindex per yrke
Viktade tal, bedömningen avser arbetsmarknadsläget ett år framåt i tiden.18
Våren
Yrke
Administratörer och sekreterare

2015
1,6

Hösten
2014
1,5

Våren Hösten
2014
1,6

2013
1,5

Våren Hösten
2013
1,5

2012
1,9

Våren Hösten
2012
2,0

2011
2,2

Våren
2011
2,2

Agronomer

3,1

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

Anläggningsarbetare

3,8

3,7

3,6

3,4

3,6

3,5

3,7

3,8

4,0

Anläggningsmaskinförare

3,4

3,5

3,4

3,4

3,4

3,4

3,5

3,7

3,7

Apotekare

3,8

3,4

3,5

3,4

3,4

3,6

3,8

3,8

3,7

Arbetsterapeuter

3,2

3,2

3,2

3,3

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

Arkitekter

3,0

3,0

2,9

2,9

3,0

2,8

3,0

3,4

3,7

Bagare/konditorer

3,8

4,0

3,8

4,0

3,5

3,6

3,9

3,6

3,4

Banktjänstemän

2,5

2,4

2,9

2,9

2,9

2,4

2,4

2,9

2,8

Baristor/cafebiträden

2,8

2,8

2,2

2,6

3,0

2,5

2,6

2,7

2,7

Barnmorskor

4,3

4,2

4,1

3,9

3,7

3,8

3,9

4,1

3,9

Barnsjuksköterskor

4,3

4,2

4,1

4,4

3,9

3,9

3,8

4,1

3,8

Barnskötare

2,4

1,9

2,0

1,4

1,5

1,7

1,5

1,4

1,7

Bartendrar

3,0

3,0

3,3

3,3

3,1

3,1

3,3

2,9

2,8

Behandlingsassistenter

3,3

3,1

3,3

3,0

2,9

3,0

2,8

2,5

2,9

Bergarbetare, gruva

2,8

3,7

3,7

3,6

3,5

4,6

3,9

4,0

4,3

Betongarbetare

4,0

4,0

3,9

3,6

3,5

3,4

3,9

3,9

3,9

Bibliotekarier

2,6

2,4

2,5

2,8

2,4

2,4

2,6

2,4

2,3

Bilförsäljare

3,1

2,8

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

3,2

3,0

Bilmekaniker

3,9

3,8

3,7

3,6

3,3

3,5

3,5

3,5

3,4

Biologer

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,8

2,8

2,9

1,9

Biomedicinska analytiker

3,7

3,7

3,3

3,5

3,6

3,4

3,4

2,9

3,0

Biståndsbedömare

3,6

3,3

3,2

3,2

3,2

3,1

3,0

3,0

2,9

Brandmän

3,1

3,0

3,1

3,0

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

Brevbärare

2,1

2,5

2,7

2,8

2,3

2,8

2,8

2,7

2,6

Bussförare

3,4

3,2

3,0

3,3

3,5

3,6

3,8

3,5

3,4

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

4,4

4,4

4,2

4,1

4,3

4,0

4,3

4,3

4,4

Byggnadsplåtslagare

4,2

4,3

4,2

4,2

4,1

4,1

4,3

4,5

4,5

Civilingenjörer, bygg och anläggning

4,6

4,5

4,4

4,4

4,3

4,4

4,5

4,4

4,5

Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

4,1

4,2

4,1

4,3

4,3

3,9

4,3

4,6

4,4

Civilingenjörer, elkraft

4,5

4,3

4,2

4,4

4,4

4,3

4,5

4,6

4,5

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

3,5

4,5

4,5

4,4

4,3

4,5

4,5

Civilingenjörer, kemi

3,4

3,4

3,2

3,2

2,7

2,8

3,0

3,3

3,4

Civilingenjörer, maskin

4,0

4,0

4,3

4,0

3,9

3,9

4,3

4,2

4,3

CNC-operatörer

3,3

3,4

3,2

3,1

3,1

3,3

3,6

3,7

3,8

Controllrar

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Dietister

3,1

3,0

2,9

2,9

2,7

3,0

2,9

3,0

2,9

Distributionselektriker

3,5

3,7

3,4

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

Distriktssköterskor

4,3

4,3

4,0

4,2

4,0

4,0

3,8

3,9

3,8

Djuruppfödare/djurskötare

3,3

3,2

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

3,0

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

3,4

3,3

3,2

3,2

3,2

3,3

3,6

3,4

3,3

Drifttekniker, IT

3,2

2,7

2,7

2,8

2,6

2,8

3,1

3,5

Ekonomiassistenter

2,1

2,6

2,3

2,3

2,3

2,2

2,3

2,4

Elevassistenter

2,6

2,3

2,4

2,1

2,2

2,5

2,2

2,2

18

Läs mer om bristindex enligt Arbetsförmedlingens metod på sidan 39.
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2,1

Var finns jobben?
Bedömning till och med första halvåret 2016
och en långsiktig utblick

Våren
Yrke

Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

Elingenjörer och eltekniker

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

Elmontörer

3,2

3,2

3,0

3,2

3,1

2,9

3,2

3,1

3,3

Fartygsbefäl

2,5

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,9

2,0

Fastighetsmäklare

2,9

2,8

2,8

2,9

2,9

2,5

2,6

2,5

2,9
3,1

Fastighetstekniker

3,9

3,7

3,6

3,4

Flygledare

2,7

2,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,1

3,1

Flygtekniker

4,2

3,7

4,0

4,2

3,1

2,9

2,9

3,1

2,9

Flygvärdinnor

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

3,0

3,3

2,6

Fordonsmontörer

3,0

3,1

2,6

1,9

1,8

1,7

2,4

2,7

2,8

Fotografer

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,1

1,2

1,5

1,0

Fotterapeuter

3,3

3,0

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

2,9

2,6

Frisörer

3,2

3,2

3,2

3,2

2,9

2,5

2,9

2,9

2,5

Fritidsledare

2,9

2,4

2,6

2,5

2,3

2,4

2,4

2,4

2,5
3,3

Fritidspedagoger

3,9

3,9

3,9

3,8

3,4

3,6

3,4

3,5

Fysiker

2,9

3,2

3,3

3,3

3,4

3,4

3,4

3,0

3,2

Fysioterapeuter/sjukgymnaster

3,2

3,1

3,1

3,3

3,0

3,1

3,0

3,0

2,8

Företagssäljare

3,6

3,6

3,6

3,6

3,5

3,0

3,1

3,8

3,5

Förskollärare

4,6

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

4,2

4,3

4,3

Försäkringstjänstemän

3,0

2,9

3,0

3,2

3,0

3,1

3,0

3,1

3,0

Försäljare, dagligvaror

1,6

1,5

1,5

1,9

1,8

1,5

1,7

1,7

1,7

Försäljare, fackhandel

1,8

1,5

1,8

1,6

1,8

1,7

1,6

1,9

1,7

Geologer

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,0

2,8

Geriatriksjuksköterskor

4,6

4,5

4,2

4,2

4,0

3,9

4,0

4,0

3,9

GIS-ingenjörer

3,6

3,2

3,4

3,5

3,4

3,4

3,6

3,6

3,6

Gjutare

3,1

3,4

3,2

3,0

3,0

2,9

3,0

3,4

3,3

Glasmästare

4,0

3,8

3,8

3,8

3,3

3,3

3,2

3,6

3,3

Godshanterare och expressbud

2,7

2,5

2,6

2,6

2,3

2,6

2,5

2,4

2,6

Golvläggare

4,2

4,1

4,0

3,5

4,0

3,6

4,0

4,0

4,0

Grovarbetare inom bygg och anläggning

2,0

2,0

2,2

1,9

2,1

2,2

2,5

2,6

2,8

Grovplåtslagare

3,7

3,5

3,5

3,4

3,5

3,6

3,6

3,6

3,7

Gymnasielärare i allmänna ämnen

3,8

3,7

3,6

3,5

3,3

3,4

3,1

3,2

3,3

Gymnasielärare i yrkesämnen

4,2

4,1

4,0

4,0

3,8

3,8

3,8

4,0

3,9

Handläggare/utredare, offentlig förvaltning

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

2,4

2,4

2,4

2,5

Helpdesktekniker/supporttekniker

2,5

2,5

2,6

2,6

3,1

3,0

3,0

3,4

Hudterapeuter

2,9

2,9

3,0

2,9

2,9

2,5

2,9

2,4

2,4

Informatörer

2,1

2,2

2,2

2,2

1,6

1,7

2,3

1,7

2,1

Ingenjörer och tekniker inom
elektronik och teleteknik

4,0

4,0

3,9

3,3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,9

Ingenjörer och tekniker inom
gruvteknik och metallurgi

3,7

4,7

4,7

4,6

4,5

4,6

3,7

3,6

3,9

Inköpare

3,0

2,9

3,1

3,0

2,7

3,0

3,1

3,0

3,1

Installationselektriker

3,9

3,8

3,4

3,3

3,2

2,9

3,2

3,1

3,1

Isoleringsmontörer

3,8

3,8

3,4

3,4

3,7

3,3

3,3

3,6

3,7

IT-arkitekter

4,0

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Journalister

1,0

1,2

1,1

1,1

1,4

1,2

1,3

1,5

1,1

Jurister

3,0

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,2

3,1

3,2
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Var finns jobben?
Bedömning till och med första halvåret 2016
och en långsiktig utblick

Våren
Yrke

Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

Jägmästare

3,2

3,2

3,1

3,0

3,1

3,1

3,3

3,2

2011
3,2

Kemiingenjörer och kemitekniker

3,3

3,5

3,3

3,1

2,8

2,6

2,7

3,1

3,2

Kemister

3,0

2,9

2,9

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

3,1

Kockar

4,7

4,5

4,6

4,4

4,4

4,2

4,2

4,1

3,9

Kranförare

3,8

3,7

3,6

3,6

3,6

3,4

3,6

3,7

3,9

Kriminalvårdare

3,5

3,1

3,0

3,1

3,1

3,2

3,1

3,1

3,2

Kuratorer

3,3

3,2

3,1

3,1

3,2

3,2

3,1

3,1

3,0

Köks- och restaurangbiträden

2,2

2,2

2,2

2,2

2,1

2,2

2,1

2,2

1,9

Lackerare

3,5

3,5

3,4

3,1

3,2

3,3

3,5

3,5

3,6

Lagerarbetare

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,5

1,8

1,9

2,0

Lantmästare

3,1

3,1

3,1

3,0

3,2

3,1

3,2

3,3

3,0

Lantmätare

3,8

3,5

3,3

3,4

3,4

3,3

3,7

3,3

3,7

Larmtekniker

3,6

3,6

3,2

3,4

3,2

3,6

3,7

3,4

3,4

Lastbilsförare

3,6

3,2

3,1

3,0

3,0

3,0

3,2

3,2

3,4

Lastbilsmekaniker

4,3

4,3

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Ljudtekniker

2,5

2,8

2,7

2,7

2,3

2,3

2,3

1,5

2,1

Logistiker

3,2

3,3

3,1

3,1

3,2

3,0

3,5

3,5

3,3

Logopeder

3,2

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,1

3,2

3,3

Lokförare

3,5

3,3

3,3

3,2

3,3

3,3

3,6

3,4

3,2

Låssmeder

3,3

3,2

3,3

3,1

3,3

3,1

3,3

3,5

3,3

Läkare

4,5

4,7

4,4

4,4

4,5

4,3

4,2

4,4

4,4

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

3,7

3,8

3,8

3,5

3,3

2,8

3,1

3,1

3,2

Lärare i grundskolans senare år

4,0

3,7

3,8

3,4

3,4

3,3

2,9

2,9

3,0

Lärare i grundskolans tidigare år

3,9

3,7

3,7

3,3

3,3

3,5

2,9

3,0

2,9

Löne- och personalassistenter

3,1

3,1

2,9

2,8

3,0

3,4

3,3

3,1

Marknadsanalytiker och marknadsförare

3,0

3,6

2,9

3,1

2,9

2,2

2,3

2,3

Maskinbefäl, fartyg

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Maskinförare, lantbruk

3,2

3,2

3,1

3,2

3,2

3,3

3,2

3,2

3,3

Maskiningenjörer och maskintekniker

4,1

4,0

3,8

3,7

3,9

3,8

4,0

3,9

4,0

Maskinoperatörer, grafisk industri,
pappersvaruindustri

2,7

2,5

2,7

2,2

2,5

2,6

2,7

2,7

2,9

2,7

Maskinoperatörer, gummi- och
plastindustri

2,7

2,5

2,4

2,2

2,3

2,1

2,7

2,8

2,9

Maskinoperatörer, kemisk industri

3,0

2,8

2,7

2,8

2,7

2,9

2,8

2,9

2,9

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri

2,6

2,7

2,7

2,7

2,6

2,4

2,5

2,8

2,9

Maskinoperatörer, sten-, cement- och
betongvaror

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

2,9

2,9

2,8

3,0

Maskinoperatörer, trävaruindustri

2,9

2,8

2,8

2,6

2,6

2,2

2,7

2,7

2,9

Maskinreparatörer

3,7

3,7

3,6

3,5

3,4

3,5

3,6

3,6

3,6

Massörer

2,7

2,7

2,6

2,7

2,7

2,3

2,6

2,4

2,4

Matroser

1,4

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medicinska sekreterare

3,6

3,9

3,4

3,4

3,4

3,6

3,4

3,2

3,1

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

3,1

3,1

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

3,2

3,1

Mjukvaru- och systemutvecklare

4,5

4,4

4,6

4,7

4,5

4,6

4,5

4,5

Montörer, el- och teleutrustning

2,9

2,7

2,5

2,5

2,3

2,2

2,1

2,3

2,8

Montörer, metall-, gummi- och
plastprodukter

2,1

2,2

2,3

2,0

2,1

1,9

2,0

2,3

2,4

Murare

4,0

3,8

3,9

3,4

3,4

3,2

3,8

3,8

3,9
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Var finns jobben?
Bedömning till och med första halvåret 2016
och en långsiktig utblick

Våren
Yrke

Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

Målare

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,1

3,2

3,4

2011
3,6

Operationssjuksköterskor

4,7

4,5

4,3

4,4

4,1

4,0

4,2

4,3

4,2

Optiker

3,3

3,3

3,2

3,1

3,2

3,3

3,3

3,2

3,2

Parkarbetare

2,4

2,3

2,2

2,0

2,4

2,5

2,4

2,1

2,5

Personaltjänstemän

2,4

2,4

2,8

2,8

3,2

2,8

2,9

2,9

2,9

Personliga assistenter

2,7

2,5

2,3

2,4

2,4

2,3

2,1

2,1

2,4

Piloter

2,8

2,8

3,0

3,0

3,0

2,3

3,0

3,0

3,0

Plattsättare

3,7

3,6

3,4

3,0

3,3

3,3

3,6

3,8

3,6

Poliser

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,2

3,2

3,0

Processoperatörer vid stål- och metallverk

2,4

2,9

2,8

2,7

2,8

2,3

3,0

2,9

3,0

Processoperatörer, kemisk basindustri

3,4

3,2

3,3

3,5

3,0

3,1

3,3

3,0

3,2

Processoperatörer, trä- pappers- och
massaindustri

2,9

2,9

2,6

2,6

2,6

2,4

2,7

2,7

3,0

Psykologer

3,7

3,5

3,5

3,4

3,7

3,8

3,5

3,8

3,5

Receptarier

3,7

3,8

3,8

3,8

3,7

3,9

3,8

3,7

3,5

Receptionister

2,6

2,2

2,7

2,8

2,5

2,6

2,4

2,4

1,9

Redovisningsekonomer

3,3

3,4

3,3

3,3

3,3

3,7

3,8

3,3

3,6

Renhållnings- och återvinningsarbetare

2,7

2,8

2,7

2,9

2,7

2,8

2,8

2,6

2,7

Resesäljare

2,7

2,3

2,5

2,3

2,3

2,7

2,7

2,8

2,5

Revisorer

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,7

3,8

3,5

3,8

Röntgensjuksköterskor

4,4

4,2

3,8

3,9

4,0

3,9

4,0

3,9

3,9

Servitörer

3,6

3,6

3,8

3,3

3,3

3,1

3,2

3,2

2,7

Sjuksköterskor (grundutbildade)

4,4

4,0

4,0

3,7

3,6

3,3

3,2

3,1

3,3

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

4,6

4,5

4,3

4,4

4,0

4,0

4,1

4,1

4,1

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

4,6

4,6

4,3

4,5

4,2

4,0

4,1

4,3

4,0

Skogsarbetare

3,0

3,1

3,1

3,0

3,0

2,8

3,1

3,0

3,0

Skogsmaskinförare

3,6

3,6

3,5

3,6

3,6

3,5

3,7

3,8

3,8

Skogsmästare

3,2

3,2

3,1

3,0

3,1

3,0

3,0

3,2

3,1

Skötare

3,3

3,2

3,1

2,9

2,9

2,9

2,9

2,8

2,8

Slaktare

3,4

3,0

3,0

3,0

3,2

3,0

3,2

3,0

3,4

Socialsekreterare

3,6

3,6

3,2

3,2

3,1

3,2

3,1

3,1

2,9

Soldater

4,0

4,0

4,0

3,9

4,1

4,3

Specialpedagoger

4,2

4,4

4,2

4,1

4,0

3,8

3,8

3,7

3,8

Speditörer

3,3

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

3,3

3,1

3,2

Studie- och yrkesvägledare

3,1

3,0

3,0

3,4

3,0

3,1

3,3

3,0

2,9

Styckare

3,5

3,4

3,1

3,4

3,2

3,2

3,5

3,4

3,6

Styr- och reglertekniker

3,7

3,9

3,6

3,7

3,3

3,8

4,0

4,0

3,8

Städare

2,5

2,1

2,3

2,0

2,1

2,1

1,7

2,1

2,2

Svetsare

3,3

3,1

2,9

2,9

2,9

3,0

3,2

3,4

3,4

Systemförvaltare/systemadministratörer

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Takmontörer

4,0

3,7

3,8

3,6

3,8

3,4

3,8

4,0

3,8

Tandhygienister

3,6

3,6

3,3

3,3

3,3

3,3

3,5

3,4

3,3

Tandläkare

3,8

3,6

3,5

3,5

3,5

3,8

3,7

3,8

3,7

Tandsköterskor

3,9

3,5

3,3

3,2

3,1

3,5

3,2

3,2

3,1

Taxiförare

3,7

3,1

3,2

3,3

3,3

3,6

3,8

3,1

3,3
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Var finns jobben?
Bedömning till och med första halvåret 2016
och en långsiktig utblick

Våren
Yrke

Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren Hösten

Våren

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

Telefonförsäljare

4,0

3,9

3,7

3,8

3,6

3,2

3,0

3,3

3,3

Testare och testledare

4,5

4,5

4,6

4,1

4,6

4,0

4,0

4,3

Trafiklärare

3,8

3,9

3,5

3,5

3,2

3,2

3,5

3,5

3,7

Transportledare

3,1

3,2

3,2

3,1

3,3

3,0

3,3

3,0

3,3

Truckförare

2,3

2,1

2,0

2,0

1,8

1,8

2,0

2,2

2,3

Träarbetare/snickare

3,7

3,5

3,2

3,3

3,0

2,8

3,5

3,7

3,7

Trädgårdsarbetare

2,7

2,6

2,7

2,5

2,4

2,4

2,4

2,5

2,6

Tunnplåtslagare

3,8

3,7

3,6

3,6

3,6

3,7

3,9

3,8

3,9

Tågvärdar

2,7

2,9

2,7

3,0

2,8

2,8

2,8

3,0

2,9

Undersköterskor

3,8

3,3

3,3

3,1

2,8

2,7

2,3

2,1

2,5

Universitets- och högskolelärare

3,5

3,5

3,3

3,2

3,3

3,1

3,3

3,6

3,2

Vaktmästare

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,6

1,9

1,7

1,9

Verkstadsmekaniker

3,4

3,4

3,3

3,1

3,1

3,1

3,2

3,5

3,5

Verktygsmakare

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

4,0

4,0

Veterinärer

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,2

3,0

3,2

3,6

VVS-ingenjörer

4,3

4,3

4,1

4,1

4,2

4,1

4,3

4,1

4,4

VVS-montörer

4,1

4,1

3,8

3,7

3,7

3,6

3,9

3,9

4,0

Vårdbiträden

2,1

2,0

2,0

1,5

1,6

1,5

1,7

1,4

1,8

Väktare

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

2,8

3,0

3,0

3,1

Värdepappersmäklare

2,9

2,7

3,0

3,0

2,7

2,1

2,1

3,0

3,0

Anm. Från och med våren 2011 innehåller bristindex för journalister, fotografer och ljudtekniker endast bedömningar från Af Kultur Media. För yrkena maskinbefäl, fartygsbefäl respektive matroser innehåller bristindex
sedan hösten 2008 enbart bedömningar från Af Sjöfart. Från och med hösten 2011 har Arbetsförmedlingen
ändrat benämningarna på yrken inom IT-området. På grund av detta saknas historiska bristtal för dessa yrken.
Källa: Arbetsförmedlingen
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Bilaga 2: Yrkesprognoser på fem och tio års sikt
Konkurrens om jobben på fem och tio års sikt
Administratörer och sekreterare

Fem års sikt
Hård konkurrens

Tio års sikt
Hård konkurrens

Anläggningsarbetare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Apotekare

Balans

Balans

Arbetsterapeuter

Balans

Balans

Arkitekter

Balans

Balans

Bagare/konditorer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Banktjänstemän

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Baristor/cafebiträden

Balans

Balans

Barnmorskor

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Barnsjuksköterskor

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Barnskötare

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Bartendrar

Balans

Balans

Bergarbetare, gruva

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Betongarbetare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Bibliotekarier

Balans

Balans

Bilmekaniker

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Biologer

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Biomedicinska analytiker

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Biståndsbedömare

Balans

Balans

Brandmän

Balans

Balans

Bussförare

Balans

Balans

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Byggnadsplåtslagare

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Civilingenjörer, elkraft

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Civilingenjörer, kemi

Balans

Balans

Civilingenjörer, maskin

Liten konkurrens

Liten konkurrens

CNC-operatörer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Controllrar

Balans

Balans

Distributionselektriker

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Distriktssköterskor

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Djuruppfödare/djurskötare

Balans

Drifttekniker, IT

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Ekonomiassistenter

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Balans

Elevassistenter

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Elingenjörer och eltekniker

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Fartygsbefäl

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Fastighetsmäklare

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Flygledare

Balans

Balans

Fordonsmontörer

Balans

Balans

Frisörer

Balans

Balans

Fritidspedagoger

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Företagssäljare

Balans

Förskollärare

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Försäkringstjänstemän

Balans
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Konkurrens om jobben på fem och tio års sikt

Fem års sikt

Tio års sikt

Försäljare, dagligvaror

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Försäljare, fackhandel

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Geriatriksjuksköterskor

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Glasmästare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Golvläggare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Gymnasielärare i allmänna ämnen

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Gymnasielärare i yrkesämnen

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Helpdesktekniker/supporttekniker

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Informatörer

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Inköpare

Balans

Balans

Installationselektriker

Balans

Balans

Isoleringsmontörer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

IT-arkitekter

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Journalister

Mycket hård konkurrens Mycket hård konkurrens

Jurister

Balans

Balans

Kemiingenjörer och kemitekniker

Balans

Balans

Kemister

Balans

Balans

Kockar

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Kranförare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Kuratorer

Balans

Balans

Köks- och restaurangbiträden

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Lantmästare

Balans

Balans

Lastbilsförare

Balans

Balans

Lastbilsmekaniker

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Lokförare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Läkare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Lärare i grundskolans senare år

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Lärare i grundskolans tidigare år

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Löne- och personalassistenter

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Marknadsanalytiker och marknadsförare

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Maskiningenjörer och maskintekniker

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Maskinoperatörer, kemisk industri

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Maskinoperatörer, trävaruindustri

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Maskinreparatörer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Matroser

Mycket hård konkurrens Mycket hård konkurrens

Mjukvaru- och systemutvecklare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Montörer, el- och teleutrustning

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Murare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Målare

Balans

Balans

Operationssjuksköterskor

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Optiker

Balans

Balans

Personaltjänstemän

Hård konkurrens

Hård konkurrens

Piloter

Balans

Balans

Plattsättare

Liten konkurrens

Liten konkurrens
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Konkurrens om jobben på fem och tio års sikt

Fem års sikt

Tio års sikt

Poliser

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Processoperatörer vid stål- och metallverk

Balans

Balans

Processoperatörer, kemisk basindustri

Balans

Balans

Processoperatörer, trä- pappers- och massaindustri

Balans

Balans

Psykologer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Receptarier

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Redovisningsekonomer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Revisorer

Balans

Balans

Röntgensjuksköterskor

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Servitörer

Balans

Balans

Sjukgymnaster

Balans

Balans

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Skogsmaskinförare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Skogsmästare

Balans

Balans

Skötare

Balans

Balans

Slaktare

Balans

Balans

Socialsekreterare

Balans

Balans

Specialpedagoger

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Styckare

Balans

Svetsare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Takmontörer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Tandhygienister

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Tandläkare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Tandsköterskor

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Balans

Taxiförare

Balans

Balans

Testare och testledare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Truckförare

Balans

Balans

Träarbetare/snickare

Balans

Balans

Tunnplåtslagare

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Undersköterskor

Liten konkurrens

Mycket liten konkurrens

Verkstadsmekaniker

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Verktygsmakare

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Veterinärer

Hård konkurrens

VVS-ingenjörer

Mycket liten konkurrens Mycket liten konkurrens

Hård konkurrens

VVS-montörer

Liten konkurrens

Liten konkurrens

Väktare

Balans

Balans
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Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie
Rapportserie Ura
Ura 2010:1
Ura 2010:2

Generationsväxlingen och regionernas befolkning
Jobb och utvecklingsgarantin

Rekv nr 803228
Rekv nr 803234

Ura 2010:3

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010

Rekv nr 803238

Ura 2010:4

Regionala arbetsmarknadsutsikter våren 2010

Rekv nr 803239

Ura 2010:5

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden
– i riket och i ett regionalt perspektiv

Rekv nr 803277

Ura 2010:6

Generationsväxlingen – arbetskraftens förändring per län
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2010:7

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010

Rekv nr 803281

Ura 2011:1

Jobb- och utvecklingsgarantin – en studie av sannolikheten att få
jobb under programtiden

Rekv nr 803290

Ura 2011:2

Interna och externa coachningstjänster – en utvärdering av resultatet

Rekv nr 803291

Ura 2011:3

Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner
– vem som får och när

Rekv nr 803304

Ura 2011:4

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion

Rekv nr 803307

Ura 2011:5

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011

Rekv nr 803308

Ura 2011:6

Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2012
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)

Ura 2011:7

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2010

Rekv nr 803313

Ura 2011:8

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011

Rekv nr 803321

Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar

Rekv nr 803320

Ura 2011:9

deltagarnas chans att få ett jobb
Ura 2012:1
Ura 2012:2
Ura 2012:3
Ura 2012:4
Ura 2012:5
Ura 2013:1
Ura 2013:2
Ura 2013:3
Ura 2013:4
Ura 2013:5
Ura 2013:6
Ura 2013:7

Ura 2013:8
Ura 2014:1
Ura 2014:2
Ura 2014:3

Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2011
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Rekv nr 803342
Rekv nr 803346

Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och första halvåret 2013
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Rekv nr 803358

Var finns jobben? – Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2012
Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv
Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden
– fokus på unga som varken arbetar eller studerar
Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013
Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014
och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013
Var finns jobben? – Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2013
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014
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Rekv nr 803378
Rekv nr 803375
Rekv nr 803381

Rekv nr 803386

Rekv nr 803393

Rekv nr 803416
Rekv nr 803420
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Forts Rapportserie Ura
Ura 2014:4 Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2015
och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Ura 2014:5 Rätt jobb – jobbcoachning i grupp, resultat från ett randomiserat
experiment, slutrapport
Ura 2014:6 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014
Ura 2015:1 Var finns jobben? – Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
Ura 2015:2 Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2014
Ura 2015:3 Vad har hänt med rundgången på arbetsmarknaden?
– En undersökning av återkommande arbetslöshet
under perioden 1992-2012
Ura 2015:4 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015
Ura 2015:5 Effektskattningar av arbetsmarknadspolitiska program –
med fokus på personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga
Ura 2015:6 Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2016
och en långsiktig utblick
(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se)
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Rekv nr 803423
Rekv nr 803432

Rekv nr 803451
Rekv nr 803452

Rekv nr 803457
Rekv nr 803456

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för
ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Se webbplatsen arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där 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 jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
Serien URA innehåller två återkommande redovisningar per år av
Var finns jobben? samt prognoser och redovisningar från olika utredningar
som utförs av Arbetsförmedlingen.
Rapporten är en del av Arbetsförmedlingens arbete med yrkesprognoser.
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