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Sammanfattning
Svensk arbetsmarknad fortsätter att utvecklas i god takt. Under 2017 väntas 81 000 nya
jobb i åldersgruppen 16-64 år och uppgången berör de flesta yrkesområden. Starkast jobbtillväxt väntas inom områdena data/IT; bygg och anläggning; administration, ekonomi
och juridik samt socialt arbete. Jobben inom dessa områden gynnas främst av den fortsatt
goda aktiviteten i den inhemska ekonomin och av befolkningstillväxten. Sammantaget väntas fler jobb inom 12 av 15 yrkesområden under 2017. Endast inom tre yrkesområden, transport, tillverkningsarbete och naturbruk, väntas antalet sysselsatta minska under 2017.
Bristen på kompetenser har fortsatt att öka och möjligheterna till arbete är goda eller
mycket goda inom 12 av 15 yrkesområden. Mycket goda jobbmöjligheter är det inom områdena bygg- och anläggning; pedagogiskt arbete; data/IT; hälso- och sjukvård; tekniskt
och naturvetenskapligt arbete samt inom installation, drift och underhåll. Samtidigt är
jobbmöjligheterna mer begränsade inom området kultur, media och design. Bland de närmare 200 största yrkena på arbetsmarknaden är jobbmöjligheterna goda eller mycket goda
inom sju av tio yrken.
Den stora bristen får konsekvenser på arbetsmarknaden. Det tar längre tid för arbetsgivarna
att rekrytera vilket hämmar sysselsättningsutvecklingen, och tvingar i vissa fall arbetsgivarna att sänka kraven. Den stora bristen på utbildad arbetskraft underlättar dock för
nyutexaminerade och personer med korta utbildningar att komma in på arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna kräver dock fortfarande ofta minst gymnasieutbildning även för jobb där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga.
Tillgången på utbildad arbetskraft fortsätter således att minska. Det är det reguljära utbildningsväsendet som har huvudansvaret för kompetensförsörjningen. Studie- och yrkesvägledningen har därför en mycket viktig roll att vägleda personer till utbildningar som i större
utsträckning leder till jobb. Även Arbetsförmedlingen behöver i ökad utsträckning vägleda
arbetssökande till utbildning som leder till jobb.

Ny yrkesklassificering i Arbetsförmedlingens yrkesprognoser
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser har under lång tid följt yrkesklassificeringen SSYK 96.
Från och med 2017 används dock den nyare klassificeringen SSYK 2012. Det nya ramverket
speglar dagens yrkesstruktur bättre än SSYK 96, men skiljer sig samtidigt på många punkter
från den tidigare indelningen. Det nya ramverket innehåller ett stort antal nya yrkesbegrepp
samtidigt som ett stort antal gamla begrepp försvunnit. Det har även skett förändringar avseende antalet yrkesområden. En konsekvens av detta är att det inte är möjligt att jämföra
nu aktuella bristindexvärden med resultat från Arbetsförmedlingens yrkesprognoser från
tidigare år. Detta gäller såväl för enskilda yrken, för yrkesområden som för samtliga yrken.
Arbetsförmedlingen har därför valt att inte publicera några långsiktiga yrkesprognoser under 2017.1
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Läs mer om ramverket Standard för svensk yrkesklassificering 2012 via http://www.scb.se/ssyk.
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Var finns jobben?
Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” är en del av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Rapporten beskriver arbetsmarknadsläget inom olika yrkesområden under
det närmaste året ur två perspektiv – dels redovisas den bedömda 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.

Fortsatt stark jobbtillväxt
77 000 fler sysselsatta 2016…
Under 2016 ökade antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år med 77 000 personer, motsvarande 1,7 procent, jämfört med året innan.2 Arbetsmarknaden utvecklades starkt även i
relation till att befolkningen i yrkesaktiv ålder fortsatte att öka, vilket avspeglas i att också
sysselsättningsgraden ökade tydligt under fjolåret. Jobbtillväxten fördelade sig mycket
jämnt mellan könen. Som andel av befolkningen är dock männens deltagande i arbetslivet
alltjämt något högre än kvinnornas. Efterfrågan på arbetskraft är således stark och sysselsättningen steg på bred front i ett såväl yrkesmässigt som geografiskt perspektiv. Sammanlagt var drygt 4,7 miljoner personer sysselsatta under 2016.3

…och ytterligare 81 000 fler jobb 2017
Arbetsförmedlingen räknar med att 2017 blir ett år med ännu något starkare jobbtillväxt.
Sysselsättningen väntas i år stiga med mycket starka 81 000 personer i åldersgruppen 1664 år, vilket motsvarar en ökning på 1,7 procent.4 Även andelen sysselsatta av befolkningen
fortsätter att stiga under 2017.
Under 2017 fortsätter den inhemska ekonomin att växa i god takt. Stämningsläget hos såväl
hushåll som företag är gott vilket borgar för en fortsatt god utveckling. Såväl hushållens
konsumtion som investeringarna väntas dessutom öka i snabbare takt än under året innan.
Samtidigt växlar tillväxten av den offentliga konsumtionen ned något jämfört med 2016.
Parallellt har dock utsikterna för den globala ekonomin förbättrats vilket innebär att handeln med vår omvärld blir en allt viktigare drivkraft för utvecklingen av den ekonomiska
aktiviteten. Sammantaget innebär detta att basen för en fortsatt stark arbetsmarknad blir
bred. Läs mer om Arbetsförmedlingens bedömningar av utvecklingen på arbetsmarknaden
och i ekonomin i Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017.

Fortsatt många jobböppningar
Den starka tillväxten av nya jobb har även medfört ett mycket stort antal rekryteringar och
under 2016 bokfördes drygt 1,4 miljoner jobböppningar på arbetsmarknaden – vilket var i
nivå med antalet året innan. Även under 2017 väntas antalet rekryteringar på arbetsmarknaden bli mycket stort. Detta innebär att det kommer att finnas ett mycket stort antal jobböppningar på arbetsmarknaden även i år. Som arbetssökande är det viktigt att ta vara på
dessa möjligheter genom att vara aktiv i sitt sökande. Ett aktivt arbetssökande inom ett brett

2 Arbetskraftsundersökningarna, SCB. I åldersgruppen 15-74 år steg sysselsättningen med 73 000 personer motsvarande 1,5 procent jämfört med året innan.
3 Arbetskraftsundersökningarna, SCB. I åldersgruppen 15-74 år uppgick sysselsättningen till drygt 4,9 miljoner
personer.
4 I åldersgruppen 15-74 år bedöms sysselsättningen stiga med 88 000 personer under 2017.
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fält av yrken och inom ett stort geografiskt område ökar alltid möjligheterna att snabbare
finna ett arbete.

Fortsatt fler jobb inom de flesta yrkesområden
Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft innebär en bred tillväxt av nya jobb ur ett yrkesperspektiv även i år. Under 2017 väntas jobben fortsätta öka starkt inom tolv av femton
yrkesområden. Inom åtta av dessa är tillväxten av nya jobb mycket stark. Endast inom tre
yrkesområden – transport; tillverkningsarbete samt naturbruk – väntas sysselsättningen
minska under innevarande år.
En tydlig gemensam drivkraft bakom jobbtillväxten inom de områden med starkast sysselsättningsökningar är den fortsatt goda utvecklingen i den inhemska ekonomin. Till detta
kan läggas fortsatt omfattande behov av personal inom stora delar av de offentligt finansierade verksamheternas kärnområden – det vill säga vården, skolan och omsorgen. Detta är
i hög grad en effekt av att befolkningen fortsätter att växa i god takt. De offentliga arbetsgivarna har dessutom sammantaget alltjämt goda ekonomiska förutsättningar att växa, vilket
är en nödvändig faktor för deras möjligheter att utöka sin personalstyrka.
Allra starkast jobbtillväxt väntas inom området data/IT. Utvecklingen gynnar i stort sett
samtliga typer av IT-specialister såsom olika kategorier av utvecklare, systemanalytiker och
IT-arkitekter, testare och olika typer av IT-tekniker – yrkesgrupper som under lång tid varit
eftertraktade på arbetsmarknaden. Också inom området bygg och anläggning fortsätter
sysselsättningen att öka i mycket god takt vilket innebär fler jobb inom de flesta byggyrken.
Samtidigt påverkas byggarbetsgivarna allt mer av att tillgången på utbildad arbetskraft
krymper. Inslaget av utländsk arbetskraft inom byggbranschen är även fortsatt stort. Yrkena inom området administration, ekonomi och juridik gynnas såväl av den fortsatt goda
efterfrågan i den inhemska ekonomin, som av fortsatt stora behov av arbetskraft inom de
offentliga arbetsgivarnas verksamheter. Detta innebär en fortsatt mycket god arbetsmarknad för bland annat medicinska sekreterare och ett flertal ekonomyrken.
Även inom området socialt arbete väntas en tydlig tillväxt av nya jobb under 2017. Sysselsättningsutvecklingen drivs dels av att befolkningen fortsätter att öka i antal, dels av de behov som fortsätter att följa av det stora antalet asylsökande under 2015. Bland de yrken som
väntas växa finns bland annat socialsekreterare, kuratorer, behandlingsassistenter och personliga assistenter. Också inom området pedagogiskt arbete väntas en tydlig ökning av
sysselsättningen. En mycket viktig drivkraft bakom detta är att antalet barn fortsätter att
öka inom såväl för-, grund- som gymnasieskolan. Därtill kommer utbyggnaden av den kommunala vuxenutbildningen vilken också leder till ett ökat behov av lärare. Sammantaget innebär detta ett tydligt ökat behov av de flesta kategorier av lärare. Även områdena hotell,
restaurang och storhushåll respektive service- och säkerhetsarbete bedöms uppvisa en
stark tillväxt av nya jobb under 2017. Denna utveckling innebär en fortsatt god arbetsmarknad för bland annat kockar, servitörer, väktare och städare men även ett stort antal övriga
yrken inom områdena väntas uppvisa ett ökat antal sysselsatta. Även inom området kultur,
media och design väntas sammantaget fler jobb under 2017.
Områdena installation, drift och underhåll respektive försäljning, inköp och marknadsföring fortsätter att gynnas av den goda aktiviteten i ekonomin. Detta innebär fler jobb för
bland annat elektriker, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, underhållsmekaniker samt ett flertal olika kategorier av säljare. Inom dessa områden återfinns emellertid
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även yrken med en något svagare bedömd sysselsättningsutveckling. Bland annat väntas
delar av handeln fortsätta att präglas av effektiviseringar vilket håller tillbaka sysselsättningstillväxten för vissa yrkeskategorier. Sysselsättningen ökar även inom området hälsooch sjukvård, vilket innebär fler jobb för bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och tandläkare. Samtidigt är tillgången på utbildad arbetskraft inom området mycket
knapp, något som begränsar tillväxten av jobb inom detta område. Också inom området
tekniskt och naturvetenskapligt arbete väntas en ökning av antalet sysselsatta även under
2017. Detta innebär fler jobb för bland annat ingenjörer, arkitekter samt för miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Förändring av antalet sy sselsatta5 per y rkesom råde under 2017
Y rkesom råde

Förändring

Data/IT
By gg och anläggning
Administration, ekonomi och juridik
Socialt arbete
Kultur, media och design
Pedagogiskt arbete
Hotell, restaurang och storhushåll
Serv ice- och säkerhetsarbete
Installation, drift och underhåll
Hälso- och sjukv ård
Försäljning, inköp och marknadsföring
Tekniskt och naturv etenskapligt arbete
Transport
Tillv erkningsarbete
Naturbruk
T otalt
Anm. I totalen ingår även sysselsatta inom yrkesområdet chefer och verksamhetsledare samt sysselsatta
utan uppgift om yrke.5
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

Samtidigt väntas en något fallande sysselsättning inom området transport under 2017. Området präglas av fortsatta effektiviseringar inom yrken med koppling mot lager och terminalarbete samtidigt som arbetsmarknaden för såväl lastbilsförare som andra typer av fordonsförare väntas bli god. I likhet med byggverksamheten präglas även transportbranschen
av ett relativt stort inslag av utländsk arbetskraft. De allt ljusare utsikterna för den globala
ekonomin väntas innebära en ökad aktivitet inom området tillverkningsarbete. Yrkena
inom området fortsätter dock att präglas av fortsatta strukturella förändringar där manuella
moment successivt rationaliseras bort. Detta innebär en svagare utveckling för vissa kategorier av montörer och operatörer medan efterfrågan på mer kvalificerad arbetskraft tilltar.
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.

5
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Denna utveckling gynnar yrkesgrupper såsom tunnplåtslagare, kvalificerade maskinoperatörer, lackerare, svetsare samt bagare. Sammantaget minskar antalet sysselsatta inom området något även under 2017. Detta innebär ett allt större inslag av yrken med högre kvalifikationskrav inom såväl yrkesområdet transport som inom området tillverkningsarbete.
Samtidigt väntas även en viss fortsatt nedgång av antalet sysselsatta inom området naturbruk.

Fler jobb både inom yrken med krav på gymnasial och eftergymnasial utbildning
Att jobbtillväxten blir bred ur ett yrkesperspektiv även under 2017 innebär att det blir fler
jobb såväl inom yrkesområden som domineras av yrken med krav på eftergymnasial utbildning som inom områden som i högre grad består av yrken som vanligtvis kräver gymnasieutbildning. Områdena data/IT respektive pedagogiskt arbete domineras av yrken med krav
på eftergymnasiala utbildningar. Även inom områdena administration, ekonomi och juridik; socialt arbete respektive kultur, media och design återfinns ett flertal yrken med krav
på längre utbildningar. I samtliga fall är detta områden där sysselsättningen väntas öka tydligt under 2017. Arbetsgivarna efterfrågar framför allt personal med högskoleutbildning,
men på senare tid har även utbildade från yrkeshögskolan kommit att efterfrågas i allt högre
utsträckning. Detta gäller inte minst inom data/IT som inom administration, ekonomi och
juridik.
Även inom områdena bygg och anläggning; hotell, restaurang och storhushåll respektive
service- och säkerhetsarbete väntas en tydlig ökning av antalet sysselsatta i år. Dessa områden domineras av yrken som vanligen kräver en utbildning på gymnasienivå. Sammantaget innebär den mycket breda jobbtillväxt som förutses under 2017 således betydligt fler
jobb både inom yrken med krav på gymnasial och eftergymnasial utbildning.

6

Mycket goda jobbmöjligheter inom flera områden
Goda möjligheter till arbete på ett års sikt
Den starka efterfrågan på arbetskraft har medfört att möjligheterna till arbete är goda eller
mycket goda inom de flesta yrkesområden. Detta framkommer tydligt i Arbetsförmedlingens sammanställning av det väntade arbetsmarknadsläget inom olika yrken på ett års sikt.6
Arbetsförmedlingens bedömningar av arbetsmarknadsläget – visat som ett bristindex – illustrerar dels hur möjligheterna för en arbetsgivare att rekrytera medarbetare inom ett visst
yrke väntas se ut, dels vilka möjligheter till arbete som en arbetssökande inom samma yrke
kan väntas möta.
Under det kommande året är möjligheterna till arbete goda eller mycket goda inom 12 av 15
yrkesområden. Mycket höga bristindex, och därmed sammantaget mycket goda möjligheter
till arbete, väntas inom områdena bygg och anläggning; pedagogiskt arbete; data/IT;
hälso- och sjukvård; tekniskt och naturvetenskapligt arbete samt inom installation, drift
och underhåll. Även inom områdena socialt arbete; hotell, restaurang och storhushåll; tillverkningsarbete; naturbruk; transport samt inom service- och säkerhetsarbete väntas
goda möjligheter till arbete. Bland de närmare 200 största yrkena på arbetsmarknaden är
jobbmöjligheterna nu goda eller mycket goda inom hela sju av tio yrken.

För de två yrkesområdena administration, ekonomi och juridik samt försäljning, inköp och
marknadsföring väntas sammantaget en arbetsmarknad i balans medan det inom kultur,
media och design i genomsnitt väntas vara hård konkurrens om jobben. Det bör dock påpekas att det även återfinns enskilda yrken inom övriga yrkesområden där konkurrensen
om de lediga jobben väntas bli hård.
Nedan återfinns en sammanställning över de enskilda yrken där det råder störst brist respektive störst överskott på arbetskraft, det vill säga de yrken där konkurrensen om jobben

6

Läs mer om bristindex enligt Arbetsförmedlingens metod på sidan 30 i denna rapport.
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är minst respektive störst fram till och med första halvåret 2018. Sammanställningen är
uppdelad efter yrkenas kvalifikationsnivå i ramverket för yrkesklassificering SSYK 2012.7
Yrken på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft
(minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2018
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård

Röntgensjuksköterskor

Förskollärare

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård

Systemanalytiker och IT-arkitekter

Grundutbildade sjuksköterskor

Socialsekreterare

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Lärare i yrkesämnen

Speciallärare och specialpedagoger

Civilingenjörsyrken inom elektroteknik

Läkare

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik

Mjukvaru- och systemutvecklare

Gymnasielärare

Barnmorskor

Biomedicinska analytiker

Grundskollärare

Tandläkare

Yrken på högskolenivå där det råder störst överskott på arbetskraft
(hårdast konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2018
Fotografer

Grafisk formgivare

Journalister

Banktjänstemän

Musiker, sångare och kompositörer

Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på arbetskraft
(minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2018
Kockar och kallskänkor

Träarbetare och snickare

VVS-montörer

Målare

Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende

Anläggningsarbetare

Installations- och serviceelektriker

Buss- och spårvagnsförare

Murare

Kyl- och värmepumpstekniker

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Anläggningsmaskinförare

Betongarbetare

Industrielektriker

Lastbilsförare

Tunnplåtslagare

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Takmontörer

Golvläggare

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst överskott på arbetskraft
(hårdast konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2018
Bensinstationspersonal

Vaktmästare

Prepresstekniker, tryckare och bokbindare

Handpaketerare

Butikssäljare, fackhandel

Telefonister

Kassapersonal

Kontorsreceptionister

Butikssäljare, dagligvaror

Kontorsassistenter och sekreterare

Källa: Arbetsförmedlingen. Yrkesindelningen är baserad på kvalifikationsnivå enligt SSYK 2012.

7 I bilaga 1, på sidan 32 finns en detaljerad förteckning över bristindex för samtliga yrken som ingår i Arbetsförmedlingens bedömningar.
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Jobbmöjligheter inom olika yrkesområden
För flera yrkesområden väntas goda, eller mycket goda, möjligheter till arbete samtidigt
som sysselsättningen väntas fortsätta stiga i god takt. För dessa områden måste arbetsmarknadsläget beskrivas som särskilt starkt. Inom yrkesområden där antingen sysselsättningen
minskar, eller yrken inom vilka det har utbildats för många, är arbetsmarknaden inte lika
god. Även inom yrkesområden där sysselsättningen väntas minska återfinns dock yrken där
möjligheterna till jobb är goda.

Administration, ekonomi och juridik
Varierande jobbmöjligheter och ökande utbildningskrav
Administration, ekonomi och juridik är ett yrkesområde som består av flera olika yrken med
vitt skilda kompetenskrav. För en del är utbildningskraven höga medan det för andra är
tillräckligt med gymnasial utbildning. Utbildningskraven har dock successivt ökat, omkring
två av tre som arbetar inom området har någon typ av eftergymnasial utbildning. Yrkesområdet är även det största på svensk arbetsmarknad, med närmare 600 000 sysselsatta.
Under det närmaste året väntas sysselsättningen inom administration, ekonomi och juridik
öka tydligt. Utvecklingen hänger samman med det fortsatt starka konjunkturläget, vilket
leder till att efterfrågan på personal som arbetar inom områdets olika branscher ökar. För
de yrken som Arbetsförmedlingen bedömer inom yrkesområdet är det dock stora skillnader
i jobbmöjligheter mellan de olika yrkena – med flera yrken som har goda, respektive mindre
goda, jobbmöjligheter.
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Under det närmaste året bedöms medicinska sekreterare ha den allra starkaste arbetsmarknaden. Behovet av yrkesgruppen bedöms vara större än tillgången, vilket medför mycket
goda möjligheter till arbete. Även socialförsäkringshandläggare, redovisningsekonomer, revisorer, skadereglerare och värderare, utredare och handläggare, controller samt jurister
bedöms ha goda möjligheter till arbete det närmaste året.
Samtidigt befinner sig försäkringssäljare och försäkringsrådgivare i gränslandet mellan en
arbetsmarknad i balans och goda möjligheter till jobb. För skattehandläggare, finansanalytiker och investeringsrådgivare, löne- och personaladministratörer, personal- och HR-specialister samt lednings- och organisationsutvecklare bedöms efterfrågan på arbetskraft och
tillgången på arbetssökande vara ungefär lika stora. Det innebär att det kommer att finnas
ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom dessa yrken. Därtill
ligger bristindex för skolassistenter i gränslandet mellan balans och hård konkurrens.
För chefssekreterare och VD-assistenter, ekonomiassistenter, informatörer, kommunikatörer och PR-specialister, telefonister, kontorsreceptionister samt kontorsassistenter och sekreterare råder dock hård konkurrens om jobben. Dessa yrken har antingen lägre utbildningskrav eller är populära att utbilda sig till. Den tekniska utvecklingen har rationaliserat
bort en del av de rutinartade arbetsuppgifterna vilket medfört att tillgången på arbetskraft
är större än vad arbetsmarknaden efterfrågar inom dessa yrken.

Bygg och anläggning
Fortsatt stark byggkonjunktur
Bygg och anläggning är ett yrkesområde med omkring 300 000 sysselsatta. Den vanligaste
utbildningsbakgrunden inom området är gymnasial utbildning och det är det yrkesområde
som har högst andel sysselsatta med gymnasial utbildning. För att arbeta inom bygg och
anläggning krävs i så gott som samtliga yrken ett yrkesbevis. För att få ett sådant krävs en
grundutbildning – som till exempel ges inom gymnasieskolans yrkesprogram – och därtill
en påföljande färdigutbildning som lärling.

10

Efterfrågan på byggnadsarbetare är nära sammankopplad med byggkonjunkturen. Denna
är fortsatt mycket stark och bristen på bostäder är stor i hela landet. En växande befolkning
leder till att behovet av bostäder, lokaler och anläggningar ökar ytterligare. Sysselsättningen
inom området bedöms därmed öka starkt under det närmaste året.
Bristen på arbetskraft inom området är stor sedan tidigare och arbetsgivarna upplever problem att rekrytera utbildad och erfaren arbetskraft. I många yrken inom bygg och anläggning är antalet yrkesverksamma relativt få, till exempel ställningsbyggare, takmontörer och
golvläggare. Detta innebär att bristen kan vara liten mätt i antalet personer, men ändå i
högsta grad vara bekymmersam för arbetsgivarna.
Byggverksamheten har en internationell prägel med ett stort inslag av utländsk arbetskraft
som jobbar i Sverige. Det är både arbetstagare som utstationeras8 till Sverige och utländska
företag – såväl egenföretagare som större företag – som utför arbeten i landet. Detta håller
sannolikt tillbaka bristsituationen. Det är inom byggverksamhet som den största andelen
av de utstationerade i Sverige återfinns. Detta ändrar dock inte det faktum att det genomsnittliga bristindexet för yrkena som Arbetsförmedlingen bedömer inom området är bland
de högsta av samtliga yrkesområden. Jobbmöjligheterna för såväl ingenjörer som yrkesarbetare är därmed mycket goda. Inom flera yrken kan det trots detta vara fortsatt svårt att få
tag på lärlingsplats. Lärlingarnas situation har förbättrats på senare tid men situationen kan
skilja sig åt mellan olika delar av landet.

Allra bäst är jobbmöjligheterna för civilingenjörsyrken samt för ingenjörer och tekniker
inom bygg och anläggning. Även färdigutbildade yrkesarbetare möter en mycket god arbetsmarknad och därmed mycket liten konkurrens om jobben. Bland dessa återfinns VVS-mon-

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där
under en begränsad till. Utstationeringar registreras i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

8
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törer, murare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, betongarbetare, golvläggare, träarbetare och snickare, målare, anläggningsarbetare, kyl- och värmepumpstekniker, anläggningsmaskinförare, takmontörer och ställningsbyggare.
Den starka byggkonjunkturen har även påverkat grovarbetarnas arbetsmarknad till det
bättre. Efterfrågan på yrkesgruppen har ökat i takt med att konjunkturen förstärkts ytterligare. Arbetsmarknaden för grovarbetare beskrivs som balans mellan efterfrågan på arbetskraft och tillgången på arbetssökande.

Data/IT
Fortsatt mycket goda möjligheter till jobb för kvalificerad IT-personal
Data/IT är ett yrkesområde med omkring 200 000 sysselsatta. Utbildningsnivån är hög och
majoriteten av personerna som arbetar inom området har någon typ av eftergymnasial utbildning. För området som helhet bedöms möjligheterna till jobb vara mycket goda.
Kompetenskraven inom yrkesområdet är höga och arbetsgivarna har ofta svårt att få tag på
personer med önskad kompetens. Många arbetsgivare rekryterar därför arbetskraft från utlandet, eller utlokaliserar arbetsuppgifter till andra länder. Av dem som är arbetslösa inom
IT-området saknar många aktuell erfarenhet alternativt har en utbildningsinriktning som
inte motsvarar det som arbetsgivarna efterfrågar.
IT-yrken blir allt viktigare på arbetsmarknaden i takt med att digitaliseringen ökar och ITkompetens efterfrågas på hela arbetsmarknaden. Framför allt efterfrågas IT-kompetens
inom branscherna finansiell verksamhet och företagstjänster, men även i relativ hög utsträckning inom industrin, handeln och offentliga tjänster. Jobbtillväxten inom yrkesområdet förblir stark och antalet sysselsatta väntas öka mycket starkt under 2017. Därmed uppvisar området den mest tydliga jobbtillväxten av samtliga yrkesområden.
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Efterfrågan på kvalificerad IT-personal fortsätter att öka. För samtliga yrken inom området
bedöms jobbmöjligheterna vara goda eller mycket goda under det närmsta året. Detta innebär att möjligheterna till arbete blir goda även för nyexaminerade. För de som har utbildning och erfarenhet, men som inte arbetat inom området de senaste åren, kan det dock bli
besvärligare att hitta ett arbete. Även regionala skillnader kan påverka möjligheterna till
jobb för vissa yrken. Det väntas fortfarande vara mycket liten konkurrens, eller mycket goda
jobbmöjligheter, inom de yrken där utbildnings- och erfarenhetskraven är höga – mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter samt systemtestare och
testledare. För att kunna arbeta som till exempel systemanalytiker och IT-arkitekt krävs en
gedigen erfarenhet av mjukvaru- och systemutveckling. Liksom tidigare blir bristen mest
utpräglad när det gäller utbildad och erfaren arbetskraft och den kan ofta gälla relativt smala
kompetenser såsom specifika programspråk eller verktyg.
Systemförvaltare, supporttekniker inom IT, nätverks- och systemtekniker, drifttekniker
inom IT samt systemadministratörer väntas ha goda möjligheter till jobb det närmaste året.

Försäljning, inköp och marknadsföring
Stora skillnader i arbetsmarknadsläget, men många jobböppningar
Försäljning, inköp och marknadsföring är det yrkesområde som sysselsätter näst flest personer på den svenska arbetsmarknaden. Drygt en halv miljon personer arbetar inom området. Bland de som är verksamma inom yrkena är gymnasieutbildning den vanligaste utbildningsbakgrunden, även om det är vanligt med eftergymnasial utbildning inom vissa yrken.
Arbetsmarknadsläget för merparten av yrkena inom området påverkas antingen av den privata konsumtionen eller av utvecklingen för företag som riktar sig mot andra företag. Den
privata konsumtionen bedöms utvecklas i god takt och den allmänna konjunkturen väntas
vara fortsatt stark vilket innebär att efterfrågan på arbetskraft blir god. Antalet sysselsatta
inom försäljning, inköp och marknadsföring bedöms därmed öka något under 2017.
För området som helhet bedöms arbetsmarknaden vara i balans under det närmaste året.
Samtidigt är det stora skillnader i jobbmöjligheter mellan de olika yrkena som ingår – med
flera yrken som har goda, respektive mindre goda, jobbmöjligheter. Inom yrken med hårdare konkurrens om jobben ställs det vanligtvis inte krav på yrkesspecifik utbildning, vilket
gör att det finns många som kan ta de lediga jobben. Dessa yrken, till exempel butikssäljare
inom dagligvaror respektive fackhandel, är därmed viktiga ingångsyrken på arbetsmarknaden. Dessutom finns ett antal relativt populära yrken inom området som många utbildar
sig till, till exempel marknadsanalytiker och marknadsförare. Detta ökar konkurrensen om
de lediga jobben.
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Under det närmaste året bedöms telefonförsäljare och företagssäljare ha goda möjligheter
till jobb. En avgörande kompetens inom dessa yrken är förmågan att sälja, men för företagssäljare är det också mycket viktigt med bransch- och produktkunskap. Även speditörer
och transportmäklare, apotekstekniker samt inköpare och upphandlare väntas ha goda
möjligheter till arbete det närmaste året.
För fastighetsmäklare, kundtjänstpersonal och ordersamordnare väntas arbetsmarknaden
istället vara i balans. Det innebär att det kommer att finnas ungefär lika många jobb som
det finns personer som kan arbeta inom yrket. Därtill ligger bristindex för marknadsanalytiker och marknadsförare, resesäljare och trafikassistenter, marknads- och försäljningsassistenter samt inköps- och orderassistenter i gränslandet mellan balans och hård konkurrens om jobben.
Inom yrkesområdet finns också flera yrken där konkurrens om jobben är hård det närmaste
året. Det gäller bensinstationspersonal, banktjänstemän, butikssäljare inom fackhandel,
kassapersonal samt butikssäljare inom dagligvaruhandel. Inom ett flertal av yrkena inom
yrkesområdet är det vanligt att arbeta deltid, samtidigt som personalomsättningen är hög.
Detta leder till många jobböppningar även inom yrken med mindre goda jobbmöjligheter.

Hotell, restaurang och storhushåll
Mycket goda jobbmöjligheter för kockar
Hotell, restaurang och storhushåll är ett yrkesområde med omkring 200 000 sysselsatta.
Området kännetecknas av att det har den högsta andelen sysselsatta med högst förgymnasial utbildning. Inom området finns flera viktiga ingångsyrken på arbetsmarknaden. Samtidigt är möjligheterna till arbete generellt bättre för personer med utbildning och erfarenhet inom yrket. Detta gäller exempelvis kockar och kallskänkor.
Det fortsatt goda konjunkturläget bidrar till en generellt högre efterfrågan från såväl hushåll
som företag. Antalet sysselsatta inom hotell, restaurang och storhushåll väntas därför öka
starkt under 2017.
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Jobbmöjligheterna inom yrkesområdet blir sammantaget goda under det närmaste året.
Allra bäst är jobbmöjligheterna för kockar och kallskänkor där konkurrensen om jobben är
mycket liten. Även för hovmästare och servitörer, bartender samt pizzabagare väntas jobbmöjligheterna vara goda.
För restaurang- och köksbiträden och hotellreceptionister väntas arbetsmarknaden istället
vara i balans. Det innebär att det kommer att finnas ungefär lika många jobb som det finns
personer som kan arbeta inom yrket. Bristindexet för kafé- och konditoribiträden ligger i
gränslandet mellan balans och hård konkurrens om jobben.
Att jobbmöjligheterna varierar beror främst på skillnader i krav på utbildning och erfarenhet mellan yrkena. Yrkesområdet som helhet är personalintensivt, vilket innebär att det
finns många jobböppningar inom området. Jobbmöjligheterna varierar dock mellan olika
delar av landet.

Hälso- och sjukvård
Mycket goda möjligheter till arbete
Hälso- och sjukvård är ett av de största yrkesområdena med närmare en halv miljon sysselsatta. Kvinnor dominerar de flesta yrkena inom yrkesområdet och många av jobben återfinns i den offentliga sektorn.
Den växande befolkningen där framför allt antalet äldre blir fler medför en ökad efterfrågan
inom hälso- och sjukvården. Antalet som jobbar inom yrkesområdet har ökat under lång tid
och bedömningen är att den utvecklingen fortsätter öka även under 2017. Ökningen begränsas dock av rekryteringssvårigheter eftersom för få har utbildats inom området under en
längre tid. Sammantaget för hela yrkesområdet är möjligheterna till arbete mycket goda.
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De allra flesta yrkesgrupperna har goda eller mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. För att arbeta inom hälso- och sjukvården krävs generellt minst en gymnasieutbildning. Eftersom bristen på arbetskraft är stor inom hela yrkesområdet är jobbmöjligheterna goda för såväl yrkesverksamma som för nyexaminerade. Den utbredda bristen på undersköterskor har även förbättrat möjligheterna till arbete för vårdbiträden, som är ett yrke
utan specifika utbildningskrav. Bedömningen för vårdbiträden är balans, men yrket ligger
på gränsen till brist.
Många yrken inom området kräver eftergymnasial utbildning, vilket medför att det tar lång
tid att utbilda bort bristsituationen. Antalet platser på utbildningarna behöver utökas för
att kunna möta arbetsmarknadens efterfrågan på längre sikt. Bristen på exempelvis undersköterskor beror dock på att det är för få som väljer vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Arbetsgivarna försöker mildra effekterna av kompetensbristen med personal med
annan kompetens för att avlasta bland annat sjuksköterskor och undersköterskor.
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Installation, drift och underhåll
Goda eller mycket goda möjligheter till jobb i många yrken
Yrkesområdet installation, drift och underhåll sysselsätter drygt 200 000 personer inom ett
tiotal yrken. Samtliga yrken inom området, vaktmästare undantaget, förutsätter normalt att
man har läst ett yrkesprogram på gymnasiet.
För yrkesområdet som helhet bedöms möjligheterna till arbete som goda det kommande
året och antalet sysselsatta väntas öka något. Detta då bland annat byggsektorn och tillverkningsindustrin fortsätter att utvecklas starkt, till vilket flera yrkesgrupper inom yrkesområdet har en tydlig koppling.

Installations- och serviceelektriker, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer samt
industrielektriker har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Även underhållsmekaniker och maskinreparatörer samt distributionselektriker har mycket goda möjligheter till arbete. Detta beror i hög grad på att för få väljer ett yrkesprogram på gymnasiet
som är relevant för området, som el- och energiprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet. Lärlingar inom el kan dock fortfarande ha svårt att få en lärlingsplats.
För elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, drifttekniker vid värme och vattenverk samt fastighetsskötare väntas goda möjligheter till arbete. Detta gäller även för processövervakare inom kemisk produktion och för processövervakare inom metallproduktion.
Vaktmästare är det enda yrket inom yrkesområdet där det råder hård konkurrens om jobben. Detta beror bland annat på att det inom yrket vanligtvis inte ställs några särskilda krav
på utbildning och att det därmed finns många sökande till varje ledigt jobb. Körkort och
kunskap om el- eller VVS-teknik förbättrar möjligheterna till jobb för sökande inom yrket.

Kultur, media och design
Hård konkurrens om de lediga jobben
Antalet sysselsatta inom yrkesområdet kultur, media och design är närmare 130 000 och
bedöms öka något under 2017. Antalet tillsvidareanställningar inom området har minskat
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successivt och det har istället blivit vanligare med korta uppdrag och tidsbegränsade anställningar. Många inom yrkesområdet är således egna företagare. Det är också vanligt att
kombinera flera olika uppdrag eller att även ha en anställning utanför kulturområdet. Könsfördelningen är relativt jämn inom yrkesområdet som helhet. Utbildningsnivån är generellt
hög och ungefär två av tre sysselsatta har eftergymnasial utbildning.
Det är många som är intresserade av att arbeta inom yrkesområdet. Samtidigt är arbetsmarknaden begränsad och konkurrensen om de lediga jobben är mycket stor. Det krävs ofta
drivkraft, talang och personliga nätverk för att kunna arbeta inom ett kulturyrke. Arbetsgivarna anlitar eller anställer gärna personer som de redan känner till vilket försvårar för nyexaminerade att etablera sig inom yrkesområdet. Sammantaget är alltså möjligheterna till
jobb inom kultur, media och design begränsade. Tolkar är dock ett undantag. Efterfrågan
på yrkesgruppen har ökat under den senaste tiden med anledning av det ökade antalet nyanlända och möjligheterna till arbete är mycket goda. De används ofta av myndigheter vid
deras kommunikation med nyanlända, men anställningen är oftast förlagd till en tolkförmedling. Utbildning till tolk erbjuds av många olika aktörer, däribland genom Arbetsförmedlingen.

Strukturförändringarna i mediebranschen fortsätter till följd av den tekniska utvecklingen,
besparingskrav och konsumenternas förändrade beteenden. Inte minst ökar förekomsten
av automatiserade digitala verktyg vilket minskar efterfrågan inom området. Arbetsuppgifter som tidigare utfördes av flera olika yrkesgrupper sköts nu ofta enbart av journalister,
vilket bland annat har drabbat fotografer. Möjligheterna till arbete förbättras om man kan
arbeta med både bild, ljud och webb och att man kan skriva och redigera i olika medieformat. Konkurrens om jobben kommer därför att vara mycket hård för journalister och fotografer det närmaste året. Detta gäller även musiker, sångare och kompositörer.
Bibliotekarier möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Efterfrågan på bibliotekarier påverkas bland annat av i vilken utsträckning skolor och kommuner har bemannade
bibliotek. Kunskaper inom IT och digitala medier samt erfarenhet av pedagogiskt arbete
förbättrar möjligheterna till jobb.
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Naturbruk
Goda möjligheter till jobb
Inom yrkesområdet naturbruk återfinns yrken inom jord- och skogsbruket. Totalt sysselsätter yrkesområdet 100 000 personer. Många av de som arbetar inom området är egenföretagare. Merparten, ungefär tre av fyra, är män men könsfördelningen skiljer sig åt mellan
yrkena. Bland annat är det fler kvinnor som jobbar med djur än som maskinförare. Kraven
på utbildning skiljer sig åt mellan yrkena men vanligast är att ha gymnasial utbildning.
Sysselsättningen inom området har minskat trendmässigt under lång tid och den bedöms
minska även under 2017. Trots det är jobbmöjligheterna goda för de flesta yrkena inom området eftersom inte tillräckligt många söker sig dit. En del arbeten är säsongsbetonade. Till
exempel behövs det fler maskinförare under vår- och höstbruk än under vinterhalvåret.

Allra bäst är jobbmöjligheterna för maskinförare inom jord- och skogsbruk, där möjligheterna till jobb blir goda. Arbete inom skogsbruk innebär ofta arbete på annan ort och på
obekväma arbetstider. Uppfödare och djurskötare med inriktning mot lantbrukets djur möter goda möjligheter till jobb. Även trädgårdsanläggare har goda möjligheter till jobb, bland
annat tack vare att fler trädgårdar och parker anläggs i samband med ökat bostadsbyggande.
Skogsarbetare väntas också ha goda möjligheter till jobb.
För odlare av jordbruksväxter, frukt och bär väntas arbetsmarknaden istället vara i balans.
Det beror delvis på att kraven på utbildning inte är lika stora som för till exempel djurskötare. En eftergymnasial utbildning är en fördel, särskilt om man vill ha arbetsledande uppgifter. Säsongsanställningar är vanligt, men möjligheterna till anställning över hela året
ökar för personer med utbildning. Ett alternativ till anställning är att arbeta som egen företagare, vilket kan öka möjligheterna till jobb.
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Pedagogiskt arbete
Mycket goda möjligheter till arbete
Pedagogiskt arbete är ett stort yrkesområde som innehåller några av de största yrkena på
arbetsmarknaden. Totalt återfinns cirka 400 000 sysselsatta inom yrkesområdet och i stort
sett samtliga yrken som ingår kräver en högskoleutbildning. Många av jobben finns inom
offentlig verksamhet, främst inom kommunerna och nästan tre av fyra som arbetar inom
området är kvinnor. Efterfrågan på personal styrs till stor del av hur många i befolkningen
som är i skolåldrarna. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta inom pedagogiskt arbete ökar starkt under 2017.

Samtliga yrken som kräver eftergymnasial utbildning inom området pedagogiskt arbete har
goda eller mycket goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Jobbmöjligheterna
är goda för såväl yrkeserfarna som nyexaminerade. Behoven av lärare har ökat under en
längre tid tack vare ett stigande elevunderlag. Därtill kommer ett ökat behov inom vuxenutbildningen. Tillgången på lärare är dock begränsad. Det beror på att för få har sökt sig till
lärarutbildningarna, för många avslutar sina studier i förtid och en del yrkesverksamma lärare väljer att lämna yrket. Elevassistenter, som normalt har en gymnasieutbildning, möter
en mer balanserad arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft ungefär motsvarar tillgången.

Service- och säkerhetsarbete
Många olika yrken med skilda kompetenskrav
Yrkesområdet service- och säkerhetsarbete omfattar tretton olika yrken, som sinsemellan
är mycket olika till både karaktär och kompetenskrav. Yrkesområdet inrymmer såväl poliser
som massörer och massageterapeuter. För vissa yrken krävs därmed högskoleutbildning,
medan andra endast ställer krav på kortare utbildning eller introduktion. Yrkesområdet service- och säkerhetsarbete sysselsätter drygt 200 000 personer. Det största yrket är städare
som svarar för nästan hälften av alla sysselsatta.
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För yrkesområdet som helhet bedöms jobbmöjligheterna bli goda. En fortsatt god utveckling av hushållens konsumtion tillsammans med en fortsatt hög aktivitet i den offentliga sektorn bidrar till att antalet sysselsatta inom service- och säkerhetsarbete ökar starkt under
2017.

För kriminalvårdare, soldater, väktare och ordningsvakter, poliser, säkerhetsinspektörer,
städare och saneringsarbetare bedöms jobbmöjligheterna bli goda det närmaste året. För
soldater skiljer sig möjligheterna till jobb något åt mellan kontinuerlig (heltid) och tidvis
(deltid) tjänstgöring, där fler söker sig till kontinuerlig tjänstgöring. Det betyder att det kan
vara lättare att få deltidsanställning än heltidsanställning.
För flera yrkesgrupper inom området väntas det vara balans mellan efterfrågan och tillgången på arbetskraft. Detta gäller för frisörer, fotterapeuter, renhållnings- och återvinningsarbetare, brandmän samt hudterapeuter. Därtill ligger bristindexet för massörer och
massageterapeuter i gränslandet mellan balans och hård konkurrens om jobben.

Socialt arbete
Goda till mycket goda möjligheter till arbete för nästan alla yrken
Många av jobben inom socialt arbete återfinns i den offentliga sektorn, inom den kommunala socialtjänsten, inom personlig assistans eller inom förskole- och fritidsverksamhet. Efterfrågan styrs till stor del av befolkningsutvecklingen. Med en befolkning som växer såväl
bland äldre som bland yngre åldersgrupper, ökar efterfrågan inom yrkesområdet tydligt.
Även det stora asylmottagandet hösten 2015 har bidragit till en ökad efterfrågan av kompetens inom yrkesområdet, speciellt inom socialtjänsten. Yrkesområdet är starkt kvinnodominerat där mer än tre av fyra sysselsatta är kvinnor. Totalt sysselsätts närmare 300 000
personer inom området och antalet sysselsatta bedöms öka starkt under 2017.
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Sammantaget för hela yrkesområdet är möjligheterna till arbete goda. Särskilt stort är behovet av socialsekreterare och biståndsbedömare – dessa två yrkesgrupper har mycket goda
möjligheter till arbete. Detsamma gäller för kuratorer samt behandlingsassistenter och socialpedagoger.
Personliga assistenter, vårdare och boendestödjare samt barnskötare, som ofta har en examen från gymnasiets omvårdnads- eller barn- och fritidsprogram, bedöms ha goda möjligheter till arbete under det kommande året. Efterfrågan på barnskötare drivs upp av arbetsgivarnas svårigheter att hitta förskollärare. Fritidsledare möter däremot en mer balanserad
arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft ungefär motsvarar tillgången – bedömningen
ligger dock i gränslandet mot brist.

Tekniskt och naturvetenskapligt arbete
Fortsatt stark arbetsmarknad för ingenjörer
Inom yrkesområdet tekniskt och naturvetenskapligt arbete kartlägger Arbetsförmedlingen
fjorton olika yrken, som sammanlagt sysselsätter drygt 260 000 personer. En gemensam
nämnare inom området är att det oftast krävs högskoleutbildning för att arbeta inom yrkena. Yrkesområdet kännetecknas också av att det råder liten, eller mycket liten, konkurrens om jobben för alla yrken utom kemister. Detta gäller framför allt yrkeserfaren arbetskraft, men även nyexaminerade möter i allmänhet en god arbetsmarknad. Sammantaget
bedöms möjligheterna till arbete inom yrkesområdet vara mycket goda och antalet sysselsatta väntas öka något under 2017.
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Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker är överlag mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. För merparten ingenjörsyrken är möjligheterna till arbete mycket goda det närmaste
året. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen gynnar yrkesgrupperna. Även arkitekter och lantmätare bedöms ha mycket goda möjligheter till arbete. Civilingenjörer samt ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik väntas ha goda jobbmöjligheter, men ligger i gränslandet för att också ha mycket goda möjligheter till arbete. Tandtekniker och ortopedingenjörer, laboratorieingenjörer, fastighetsförvaltare samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer förväntas ha goda möjligheter till arbete. För kemister väntar däremot en mer
balanserad arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft ungefär motsvarar tillgången.

Tillverkningsarbete
Goda möjligheter till arbete inom flertalet tillverkningsyrken
Arbetsförmedlingen kartlägger fler än tjugo olika tillverkningsyrken, inom vilka närmare
270 000 personer är sysselsatta. För de flesta av yrkena inom yrkesområdet tillverkningsarbete krävs det vanligtvis en gymnasial utbildning, ofta från det industritekniska programmet.
För tre fjärdedelar av alla yrken inom området bedöms det vara goda eller mycket goda
möjligheter till arbete på ett års sikt. Endast inom två yrken väntas hård konkurrens om
jobben. Sammantaget för yrkesområdet bedöms därmed möjligheterna till arbete som goda
det närmaste året, men antalet sysselsatta väntas minska något under 2017. Detta förklaras
bland annat av att området fortsätter att kännetecknas av strukturella förändringar som
digitalisering och rationalisering. Efterfrågan är därför svag för yrkesgrupper där inslaget
av manuella arbetsmoment är mer utbrett.
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Majoriteten av yrkesgrupperna väntas ha goda eller mycket goda möjligheter till arbete under det kommande året. Montörer av träprodukter och maskinoperatörer inom kemiska och
farmaceutiska produkter har goda möjligheter till arbete, men ligger i gränslandet till balans.
Montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, maskinoperatörer inom textil-, tvätt-, läder- och livsmedelsindustrin samt inom påfyllning, packning och märkning bedöms möta
en arbetsmarknad i balans. Förstnämnda yrkesgruppen, montörerna, befinner sig i gränslandet till att ha goda möjligheter till jobb. För prepresstekniker, tryckare och bokbindare,
samt handpaketerare är däremot konkurrens om jobben hård.
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Transport
Goda jobbmöjligheter för flertalet fordonsförare
Yrkesområdet transport sysselsätter närmare 300 000 personer. För de flesta yrkesgrupperna inom området krävs normalt en gymnasieutbildning. En annan gemensam nämnare
är att det för flera av yrkena krävs körkort eller någon form av förarbevis.
Sysselsättningen inom transportsektorn hänger samman med utvecklingen inom flera
andra områden. Det starka efterfrågeläget inom exempelvis industrin, byggverksamheten,
handeln samt hotell- och restauranger, bidrar till en ökad efterfrågan på godstransporter.
Samtidigt möter inhemska arbetsgivare alltjämt en hård konkurrens från utländska entreprenörer vilket kan bidra till att sysselsättningen hålls tillbaka något.
På persontransportsidan bidrar befolkningsökningarna, tillsammans med ekonomiskt välmående hushåll, till en ökad efterfrågan på olika typer av resor. För yrkesområdet som helhet väntas möjligheterna till jobb vara goda. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är dock att antalet sysselsatta inom transportområdet minskar något under 2017.

Allra bäst är jobbmöjligheterna för lastbilsförare, buss- och spårvagnsförare samt lokförare,
där möjligheterna till jobb är mycket goda. Tillgången på lastbilsförare samt buss- och spårvagnsförare väntas inte bli tillräcklig bland annat eftersom att det är för få som utbildats
och har yrkesförarbevis (YKB). En allt viktigare kompetens inom dessa yrken är att vara
serviceinriktad då lastbilsförare och buss- och spårvagnsförare har alltmer kundkontakter.
Taxiförare samt transportledare och transportsamordnare väntas ha goda möjligheter till
jobb.
För tågvärdar och ombordansvariga, truckförare samt reklamutdelare och tidningsdistributörer väntas det vara balans mellan efterfrågan på arbetskraft och tillgången på arbetssökande. Lager- och terminalpersonal samt brevbärare och postterminalarbetare väntas möta
en arbetsmarknad i gränslandet mellan balans och hård konkurrens om jobben.
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Brist på utbildad arbetskraft leder till bättre
jobbmöjligheter för fler
Bristen på arbetskraft har fortsatt att stiga
Parallellt med att efterfrågan på arbetskraft har utvecklats starkt under flera år har även
bristen på arbetskraft ökat successivt. Bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet
har stigit tydligt de senaste åren. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2017
uppger en tredjedel av arbetsgivarna att de upplevt svårigheter att rekrytera, vilket är tydligt
över det historiska genomsnittet och den högsta nivån som uppmätts sedan 2007.9 Arbetsförmedlingen gör bedömningen att rekryteringsproblemen inom näringslivet kommer att
bromsa sysselsättningstillväxten något under 2017.
Läs mer om matchningsläget på arbetsmarknaden i Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017.

Rekryteringsproblemen ökar inom näringslivet
Inom näringslivet är bristen på arbetskraft liksom tidigare mest påtaglig inom byggsektorn.
I vårens intervjuundersökning uppger 45 procent av byggarbetsgivarna att de haft svårigheter att rekrytera personal det senaste halvåret. Konjunkturinstitutets undersökningar bekräftar denna bild. Bristen på byggarbetskraft är nu så omfattande att den bedöms hämma
sysselsättningstillväxten. Den tilltagande aktiviteten inom bygg har ökat efterfrågan på
byggarbetskraft. Den omfattande bristen inom yrkesområdet är också en effekt av att för få
under lång tid har valt de bygginriktade gymnasieutbildningarna respektive högre utbildningar mot bygg. Parallellt med detta har dessutom branschen haft svårt att ta emot lärlingar, vilket bidrar till att en del av de som utbildar sig inte får yrkesbevis.
Andelen arbetsgivare som rapporterar om brist på arbetskraft ökar även inom industrin.
Utvecklingen är bred och bristen omfattar nu en klar majoritet av yrkena inom området
tillverkningsarbete. Detta beror i hög grad på att det är allt för få som väljer industritekniska
utbildningar. Parallellt är bristen fortsatt hög bland ingenjörer inom området tekniskt arbete.
Bristen inom det heterogena området privata tjänster har ökat successivt men påverkar
främst vissa delbranscher och yrkesgrupper. Störst svårigheter att hitta rätt kompetens har
arbetsgivarna inom data/IT vid rekryteringar av exempelvis utvecklare och IT-arkitekter.
Inom exempelvis handeln eller hotell och restaurang är bristen betydligt mindre utbredd.
Dock är bristen även här mer påtaglig inom vissa yrken. Detta gäller exempelvis kockar,
hovmästare och servitörer.

Påtaglig brist inom offentliga verksamheter
Inom de offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan tidigare mycket utbredd
och utgör redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom vissa yrken. Våren 2017 anger närmare sju av tio arbetsgivare brist på arbetskraft, vilket är den högsta nivå som uppmätts
inom offentliga verksamheter sedan mätningarna startade.
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Säsongrensade värden.
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Bristen på utbildad arbetskraft är störst inom landstingen där den legat på en konstant hög
nivå under flera års tid och i stort sett samtliga sjukvårdsinstitutioner rapporterar om rekryteringssvårigheter. Rekryteringsproblemen har samtidigt ökat i snabb takt i kommunerna. Sedan 2013 har andelen kommunala verksamheter som upplevt svårigheter att rekrytera ökat från en andel på 40 procent till drygt 70 procent under våren 2017. Av de kommunala verksamheterna har grundskolan, förskolan samt vården och omsorgen fortsatt
allra svårast att rekrytera men bristen på arbetskraft har stigit tydligt inom samtliga kommunala områden. Bristen på utbildad arbetskraft inom omsorgen är mycket tydlig och beror
i hög grad på att för få har sökt sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Också
de statliga arbetsgivarna upplever ökad brist på arbetskraft, om än på en lägre nivå än övriga
offentliga arbetsgivare.

Regionala skillnader
Arbetsgivarnas svårigheter att hitta rätt kompetens har de senare åren ökat i hela landet.
De större städerna är expansiva med stark sysselsättningstillväxt och stor efterfrågan på
arbetskraft. Det medför en viss bristsituation samtidigt som de dränerar mindre kommuner
på arbetskraft så att bristsituationer även uppstår där. I storstadslänen rapporterar sammantaget en lägre andel av arbetsgivarna om brist på arbetskraft. Det är en effekt av att de
tack vare stark sysselsättningstillväxt lockar till sig fler så att arbetskraften växer starkare
än i andra regioner. Det här är ett bekymmer särskilt för offentliga verksamheter, som bedriver sådan verksamhet som inte kan flyttas.

Bristen på kompetens får konsekvenser
Arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter påverkas dels av tillgången på arbetskraft, men
också av de krav arbetsgivarna ställer vid rekrytering. Arbetsförmedlingens undersökning
visar att konsekvenserna av den allt högre bristen blir tydligare, inte minst hos de offentliga
arbetsgivarna. Det handlar främst om att det tar längre tid att rekrytera, vilket bland annat
medför att befintlig personal får arbeta mer, men också ökade svårigheter för arbetsgivarna
att ersättningsrekrytera eller utöka sina personalstyrkor i planerad takt. I allt fler fall hittar
inte arbetsgivarna den arbetskraft de söker och rekryteringen uteblir. Arbetsförmedlingen
bedömer därför att den ökade bristen på arbetskraft kommer bromsa sysselsättningstillväxten.
Ytterligare en konsekvens av bristen är att arbetsgivarna i högre utsträckning sänker kraven
på utbildning och erfarenhet vid rekrytering. Inom legitimationsyrken, såsom lärare, sjuksköterskor och läkare, är det dock svårt att sänka kraven på utbildning. Verksamheterna
försöker istället att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser och
yrkesgrupper. Framväxten av nya yrkeskategorier som kräver annan eller kortare utbildning kan vara ett sätt att hantera bristen på arbetskraft och förbättra arbetsmiljön inom
dessa verksamheter. Exempel på detta kan vara olika typer av stödjande personal inom vård
och omsorg, såsom vårdbiträden. Även inom skolan finns möjlighet att mildra lärarbristen
genom att rekrytera lärarassistenter och andra stödfunktioner. Rekryteringen av dessa yrkesgrupper har ökat tydligt och har möjliggjort stora delar av den senaste tidens sysselsättningsökningar inom de offentliga kärnverksamheterna.
Att arbetsgivarna sänker kraven på erfarenhet gynnar nyexaminerade, inte minst ungdomar
med fullföljd gymnasieutbildning. Samtidigt sker strukturella förändringar vad gäller innehållet inom olika yrken. Det kan handla om teknikutveckling, IT-kunskaper eller social
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kompetens. Arbetssökande som inte besitter de färdigheter som arbetsgivarna efterfrågar
får då särskilt svårt att hitta ett arbete. Exempel på detta finns inom flertalet yrkesområden.
Även körkort kan i många fall vara en generell merit som stärker chanserna att få ett arbete.

Utbildning är nyckeln till arbetsmarknaden
Ett tydligt gemensamt drag för många av de yrken med störst brist på arbetskraft är att det
vanligtvis ställs krav på en eftergymnasial utbildning, exempelvis lärare, sjuksköterskor och
flertalet ingenjörsyrken. Möjligheterna till arbete är dessutom goda eller mycket goda även
inom flera yrkesområden som mestadels består av yrken där arbetsgivarna vanligtvis kräver
en utbildning på gymnasial nivå, exempelvis undersköterskor, kockar och flertalet byggyrken. För vissa av dessa yrken beror bristen på svagt intresse för utbildningarna, exempelvis
många lärarutbildningar och gymnasiala yrkesutbildningar, medan det för andra beror på
otillräcklig dimensionering, exempelvis läkarutbildningen.
På dagens arbetsmarknad kräver arbetsgivarna nästan alltid minst gymnasieutbildning,
även inom yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Många av dessa yrken är vanliga ingångs- och genomgångsjobb för bland annat ungdomar och andra som är
nya på arbetsmarknaden. En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom en nödvändig plattform för fortsatt utbildning på högre nivå.
Det fortsatt låga intresset för gymnasieskolans yrkesprogram ökar behovet av fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Regeringens satsning på att utöka den kommunala
vuxenutbildningen kan på sikt succesivt förbättra matchningsläget inom flera yrken på
gymnasial nivå. Universiteten och högskolorna har samtidigt en mycket viktig roll för kompetensförsörjningen. Risken är stor att bristen på eftergymnasialt utbildade allvarligt försvårar en långsiktigt god sysselsättningstillväxt. På kort sikt finns dock små möjligheter till
förändringar när det gäller högskolornas och universitetens bidrag till kompetensförsörjningen. Yrkeshögskolan utgör ett mycket viktigt komplement eftersom de arbetar utifrån de
regionala arbetsgivarnas kompetensbehov och erbjuder kortare utbildningar med inslag av
praktik.
Trots goda möjligheter till arbete inom mycket stora delar av arbetsmarknaden finns det ett
antal yrken där konkurrensen om jobben är hård även för dem med en fullföljd eftergymnasial utbildning. Detta gäller framförallt vissa högskoleutbildade med inriktning mot humaniora, samhällsvetenskap, kommunikation, kultur eller media. Det handlar i första hand om
att för många har sökt sig till de utbildningarna men också att innehållet i yrkena har förändrats i samband med bland annat digitalisering. Personer med högskoleutbildning har
dock generellt lättare att få jobb än personer med kortare utbildning.

Personer med kort utbildning har svårare att få jobb
Personer med kort utbildning har fortsatt svårt att få jobb. Även om arbetsgivarna till viss
del sänker kraven vid rekrytering kräver de generellt minst en gymnasieutbildning. Utbildningsnivån i befolkningen har ökat över tid, men skillnaderna är stora mellan inrikes och
utrikes födda. Andelen utrikes födda med eftergymnasial utbildning är ungefär lika stor som
andelen inrikes födda med motsvarande utbildningsnivå. Däremot är det en större andel
inrikes födda som har gymnasiekompetens och lägre andel med kort utbildning än bland
utrikes födda. Med tanke på att tillskottet till arbetskraften till stora delar består av nyanlända där utbildningsnivån generellt är lägre än bland inrikes födda, kommer tillgången på
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utbildad arbetskraft minska under 2017 – trots att antalet personer i arbetskraften sammantaget ökar. Arbetsförmedlingens uppgift blir därmed i allt större utsträckning att vägleda arbetssökande till utbildning som leder till arbete. Därtill har studie- och yrkesvägledningen en viktig roll att vägleda personer till utbildningar som i större utsträckning leder
till jobb.
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Om Var finns jobben? och Yrkeskompassen
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser och yrkesinformation
Var finns jobben? sammanfattar Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Rapporten redovisar sysselsättningsutvecklingen för och möjligheterna till arbete inom olika yrkesområden
samt ger översiktliga beskrivningar av jobbmöjligheterna inom enskilda yrken. Avsikten är
att ge en bred bild av utvecklingen på arbetsmarknaden ur ett yrkesperspektiv. Yrkesprognoserna täcker närmare 200 av de största yrkena på arbetsmarknaden och innehåller såväl
yrken där antalet sysselsatta ökar, som yrken där antalet sysselsatta minskar. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser täcker sammantaget närmare 80 procent av samtliga sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden.10
På Arbetsförmedlingens hemsida finns Yrkeskompassen som innehåller mer detaljerade
bedömningar av jobbmöjligheterna inom enskilda yrken.11 I Yrkeskompassen finns även beskrivningar av olika yrken och information om utbildningsvägar till dessa yrken. Yrkeskompassen utgör ett stöd för alla som söker arbete eller ska göra ett yrkesval. Den är också ett
viktigt verktyg för personer som arbetar med studie- och yrkesvägledning. I broschyren
Jobbmöjligheter beskrivs därtill översiktligt möjligheterna till arbete inom yrkesområden
och yrken på länsnivå.
På Arbetsförmedlingens hemsida finns även Yrken A-Ö som innehåller detaljerade beskrivningar av ett stort antal yrken – också sådana som inte ingår i Yrkeskompassen. I Arbetsförmedlingens yrkesinformation ingår dessutom 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. På hemsidan finns även webbinarier,
yrkesfilmer samt olika tester och guider. Ett enkelt sätt att ta del av vår yrkesinformation
är även appen Yrkesguiden. Följ dessutom gärna vår podcast Arbetsförmedlingens jobbpod.

Kort om Arbetsförmedlingens metod
Arbetsförmedlingens ettåriga yrkesprognoser bygger på arbetsförmedlingskontorens bedömningar av arbetsmarknadsläget på ett års sikt för yrken som är representerade på deras
lokala arbetsmarknader. Bedömningarna görs efter att förmedlingskontoren har genomfört
intervjuer med närmare 11 100 privata arbetsgivare, ett antal statliga arbetsgivare samt
olika verksamhetsområden inom landets samtliga kommuner och landsting. Till detta har
förmedlingarna även lagt den kunskap som inhämtas i den dagliga verksamheten. Bedömningarna är således baserade på både arbetsgivarnas förväntade rekryteringsbehov och Arbetsförmedlingens uppskattning av tillgången på arbetssökande som matchar dessa behov.
Utöver detta gör Arbetsförmedlingens analysavdelning också en makroekonomisk analys
och branschprognoser som utgör basen för bedömningarna av sysselsättningsutvecklingen
det närmaste året. I arbetet med Arbetsförmedlingens yrkesprognoser har analysavdel-

Redovisningen av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser följer ramverket Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012). Läs mer via www.scb.se/SSYK
11 www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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ningen även kontakter med representanter för parterna på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens senaste prognos återfinns i rapporten Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017
som publicerades den 13 juni 2017.12

Bristindex enligt Arbetsförmedlingens metod
För att illustrera möjligheterna till arbete inom olika yrken använder Arbetsförmedlingen
ett bristindex. Detta index är ett viktat medelvärde av arbetsförmedlingskontorens bedömningar av arbetsmarknadsläget för respektive yrke på ett års sikt. Bedömningarna görs enligt följande skala: 1=mer påtagligt överskott på arbetssökande; 2=visst överskott på sökande; 3=balans mellan tillgång och efterfrågan på sökande; 4=viss brist på sökande och
5=mer påtaglig brist på sökande.13
En bedömning om mer påtagligt överskott på arbetssökande är liktydig med att det är
mycket hård konkurrens om jobben. På samma sätt är en bedömning om mer påtaglig brist
på sökande liktydig med att det är mycket liten konkurrens om jobben. Arbetsförmedlingen
likställer även en bedömning om mer påtaglig brist på arbetssökande med att det är
mycket goda möjligheter till arbete och att ett mer påtagligt överskott på sökande innebär
mycket hård konkurrens om jobben. Bedömningarna är sedan klassindelade enligt följande:
Bedömning

Bristindex

Mer påtaglig brist/Mycket liten konkurrens om jobben

4,01-5,00

Viss brist/Liten konkurrens om jobben

3,30-4,00

Balans mellan tillgång och efterfrågan

2,90-3,29

Visst överskott/Hård konkurrens om jobben

2,00-2,89

Mer påtagligt överskott/Mycket hård konkurrens om jobben

1,00-1,99

Källa: Arbetsförmedlingen

Det bör understrykas att mindre skillnader i bristindex mellan olika yrken alltid ska 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.

https://www.arbetsformedlingen.se/prognoser
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.

12
13
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Bilaga 1: Bristindex per yrke
Viktade tal, bedömningen avser arbetsmarknadsläget ett år framåt i tiden.14
Yrke
Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Apotekare
Apotekstekniker
Arbetsterapeuter
Arkitekter och lantmätare
Bagare och konditorer
Banktjänstemän
Barnmorskor
Barnskötare
Bartendrar
Behandlingsassistenter och socialpedagoger
Bensinstationspersonal
Betongarbetare
Bibliotekarier och arkivarier
Biomedicinska analytiker
Biståndsbedömare
Brandmän
Brevbärare och postterminalarbetare
Buss- och spårvagnsförare
Butikssäljare, dagligvaror
Butikssäljare, fackhandel
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Chefssekreterare och VD-assistenter
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik
Controller
Distributionselektriker
Drifttekniker vid värme- och vattenverk
Drifttekniker, IT
Ekonomiassistenter
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker
Elevassistenter
Fastighetsförvaltare
Fastighetsmäklare
Fastighetsskötare
Fin-, inrednings- och möbelsnickare
Finansanalytiker och investeringsrådgivare
Finmekaniker
Fordonsmontörer
Fotografer
Fotterapeuter
Frisörer
Fritidsledare
Fritidspedagoger
Fysioterapeuter (sjukgymnaster)
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
Företagssäljare

14

Läs mer om bristindex enligt Arbetsförmedlingens metod på sidan 30.
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Hösten
2016
4,23
4,34
4,11
3,21
3,74
4,13
3,90
2,62
4,50
3,15
3,44
4,12
2,52
4,38
2,94
4,01
4,25
3,05
2,60
3,93
2,14
2,10
4,59
2,83
4,75
4,63
3,86
4,22
4,51
3,78
3,97
3,88
3,78
2,87
3,88
3,10
3,49
3,27
3,23
3,73
2,17
3,66
3,27
1,83
3,11
3,25
3,11
4,26
3,74
3,83
3,74

Våren
2017
4,44
4,37
4,14
3,44
4,11
4,26
3,97
2,59
4,80
3,54
3,45
4,08
2,74
4,59
3,01
4,53
4,46
3,09
2,85
4,41
2,43
2,50
4,60
2,80
4,85
4,63
4,00
4,35
4,62
3,38
4,21
3,85
3,58
2,76
3,99
3,24
3,60
3,17
3,53
3,69
3,21
3,72
3,90
1,10
3,20
3,28
3,29
4,46
3,97
3,98
3,86

Yrke
Förskollärare
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare
Golvläggare
Grafisk formgivare
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Grundskollärare
Grundutbildade sjuksköterskor
Gymnasielärare
Handpaketerare
Hotellreceptionister
Hovmästare och servitörer
Hudterapeuter
Industrielektriker
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
Inköpare och upphandlare
Inköps- och orderassistenter
Installations- och serviceelektriker
Journalister
Jurister
Kafé- och konditoribiträden
Kassapersonal
Kemister
Kockar och kallskänkor
Kontorsassistenter och sekreterare
Kontorsreceptionister
Kriminalvårdare
Kundtjänstpersonal
Kuratorer
Kyl- och värmepumpstekniker
Laboratorieingenjörer
Lackerare och industrimålare
Lager- och terminalpersonal
Lastbilsförare
Lednings- och organisationsutvecklare
Lokförare
Läkare
Lärare i yrkesämnen
Löne- och personaladministratörer
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare
Marknads- och försäljningsassistenter
Marknadsanalytiker och marknadsförare
Maskinoperatörer inom påfyllning, packning och märkning
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri
Maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete
Massörer och massageterapeuter
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Hösten
2016
4,88
2,93
4,28
2,00
3,04
4,78
4,68
4,37
2,50
2,85
3,70
3,09
4,30
2,24
4,66
4,35
4,23
3,93
4,39
3,24
2,50
4,57
1,55
3,02
2,80
2,03
3,21
4,84
2,19
2,31
3,78
3,08
4,14
4,31
3,57
4,09
2,72
4,32
3,21
3,96
4,66
4,57
3,15
3,67
2,47
2,73
2,87
3,20
3,64
3,16
3,42
3,80
4,09
2,90

Våren
2017
4,90
3,29
4,55
2,00
3,23
4,78
4,86
4,56
2,36
3,19
3,99
3,01
4,37
2,69
4,77
4,41
4,31
4,00
4,43
3,39
2,86
4,61
1,22
3,36
2,97
2,49
2,97
4,97
2,06
2,12
3,99
3,12
4,11
4,38
3,64
4,07
2,86
4,58
3,10
4,12
4,81
4,63
3,16
3,65
2,88
2,94
3,00
3,59
3,34
3,21
3,21
4,12
4,23
2,89

Yrke
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
Montörer av elektrisk och elektronisk utrustning
Montörer av metall-, gummi- och plastprodukter
Montörer av träprodukter
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Murare
Musiker, sångare och kompositörer
Målare
Nätverks- och systemtekniker
Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär
Ordersamordnare
Personal- och HR-specialister
Personliga assistenter
Pizzabagare
Poliser
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare
Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk
Processoperatörer, trä- och pappersindustri
Processövervakare inom kemisk industri
Processövervakare inom metallproduktion
Psykologer
Receptarier
Redovisningsekonomer
Reklamutdelare och tidningsdistributörer
Renhållnings- och återvinningsarbetare
Resesäljare och trafikassistenter
Restaurang- och köksbiträden
Revisorer
Röntgensjuksköterskor
Saneringsarbetare
Skadereglerare och värderare
Skattehandläggare
Skogsarbetare
Skolassistenter
Skötare
Slaktare och styckare
Smeder
Socialförsäkringshandläggare
Socialsekreterare
Soldater
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård
Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård
Speciallärare och specialpedagoger
Speditörer och transportmäklare
Studie- och yrkesvägledare
Städare
Ställningsbyggare
Supporttekniker, IT
Svetsare och gasskärare
Systemadministratörer
Systemanalytiker och IT-arkitekter
Systemförvaltare
Systemtestare och testledare
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Hösten
2016
4,20
3,38
4,65
3,29
2,85
3,14
4,33
4,28
1,59
4,22
3,39
3,08
3,13
2,98
3,91
3,25
4,33
2,56
3,37
3,28
3,84
3,46
4,40
3,96
3,55
2,80
2,94
2,78
2,72
3,50
4,74
3,31
3,41
3,03
3,41
2,80
3,73
3,93
4,08
3,47
4,70
4,54
4,83
4,83
4,80
3,24
3,87
3,09
3,88
3,52
3,97
3,33
4,53
3,86
4,45

Våren
2017
4,20
3,47
4,81
3,69
3,29
3,35
4,55
4,61
1,79
4,48
3,77
3,26
3,04
3,10
3,97
3,42
3,79
2,71
3,50
3,48
3,79
3,82
4,32
4,11
3,49
2,97
3,10
2,92
3,29
3,43
4,77
3,32
3,42
3,23
3,60
2,88
3,75
4,28
4,03
3,52
4,69
3,96
4,92
4,88
4,85
3,47
4,11
3,51
4,21
3,80
4,16
3,36
4,77
3,97
4,31

Hösten
2016
3,53
4,06
4,02
4,25
4,18
3,71
3,70
3,84
2,46
4,55
3,36
2,92
4,50
3,45
4,27
3,44
4,27
4,54
4,19
3,56
3,61
3,38
2,05
3,53
4,66
3,52
2,82
3,36
3,33

Yrke
Säkerhetsinspektörer
Takmontörer
Tandhygienister
Tandläkare
Tandsköterskor
Tandtekniker och ortopedingenjörer
Taxiförare
Telefonförsäljare
Telefonister
Tolkar
Transportledare och transportsamordnare
Truckförare
Träarbetare och snickare
Trädgårdsanläggare
Tunnplåtslagare
Tågvärdar och ombordansvariga
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
Undersköterskor, vårdavdelning och mottagning
Universitets- och högskollärare
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur
Utredare och handläggare
Vaktmästare
Veterinärer
VVS-montörer
Vårdare och boendestödjare
Vårdbiträden
Väktare och ordningsvakter
Växtodlare och djuruppfödare med blandad drift
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Våren
2017
3,60
4,35
4,21
4,52
4,22
3,81
3,72
3,86
2,26
4,44
3,59
3,06
4,53
3,49
4,35
3,09
4,29
4,68
4,21
3,78
3,74
3,40
2,40
3,59
4,71
3,85
3,29
3,90
3,48
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Var finns jobben?
Bedömning till och med första halvåret 2018
Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? är en del av Arbetsförmedlingens
yrkesprognoser. Rapporten beskriver arbetsmarknadsläget inom olika yrkesområden
under det närmaste året ur två perspektiv – dels redovisas den bedömda 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.
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. Yrkesprognoserna presenteras även i vår app Yrkesguiden.
På Arbetsförmedlingens hemsida finns även Yrken A-Ö som innehåller detaljerade
beskrivningar av ett stort antal yrken – också sådana som inte ingår i Yrkeskompassen.
Serien URA innehåller två återkommande redovisningar per år av Var finns jobben?
samt prognoser och redovisningar från olika utredningar som utförs av
Arbetsförmedlingen.
Serien URA innehåller två återkommande redovisningar per år av Var finns jobben? samt
prognoser och redovisningar från olika utredningar som utförs av Arbetsförmedlingen.
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