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Dagens presentation

● Om Arbetsförmedlingens yrkesprognoser

● Var finns jobben 2020 och 2025?

● Bristen på utbildad arbetskraft

● Kort om arbetsmarknadsläget 



Arbetsförmedlingens yrkesprognoser

● 200 yrkesprognoser

● Kort sikt (1 år) och lång sikt (5 år)

● Nationell, regional och lokal nivå

● Baseras på expertbedömningar 
från arbetsförmedlare



Arbetsförmedlingens yrkesprognoser - metod

● Bedömer tillgång och efterfrågan på arbetskraft per yrke på den lokala arbetsmarknaden

● Bedömningarna baseras på:  

- Stort antalet intervjuer med arbetsgivare 

- Kunskap från det dagliga arbetet med arbetssökande och arbetsgivare

● Resultaten viktas upp till lokala, regionala och nationella prognoser

● Utgångspunkt för de långsiktiga prognoserna

→ Resultaten presenteras i Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/framtidsutsikter/yrkeskompassen/#/


Yrkeskompassen



Yrkesprognoser 

I år och på fem års sikt



Goda jobbmöjligheter i många yrken

● Bristen på kompetens fortsatt hög och utbredd

o Goda jobbmöjligheter inom 3 av 4 yrken 2020

o Fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft 2025

● Konjunkturen mattas av och arbetslösheten ökar – ändå stor 
efterfrågan på utbildad personal

● Vad beror detta på? 

o För få som valt/väljer yrkesutbildningar på gymnasiet och högskolan 

o Befolkningsutvecklingen – fler äldre och yngre 

o Tekniska och digitala utvecklingen



1 2 3 4 5

Kultur, media och design

Försäljning, inköp och marknadsföring

Administration, ekonomi och juridik

Service- och säkerhetsarbete

Tillverkningsarbete

Transport

Socialt arbete

Hotell, restaurang och storhushåll

Naturbruk

Installation, drift och underhåll

Hälso- och sjukvård

Bygg och anläggning

Pedagogiskt arbete

Tekniskt och naturvetenskapligt arbete

Data/it

Bristindex

Genomsnittligt bristindex på ett års sikt 
per yrkesområde

Heldragna linjer = balansintervall

Källa: Arbetsförmedlingen hösten 2019



Yrken med goda jobbmöjligheter 2020 & 2025



Yrken med goda jobbmöjligheter 2020 & 2025

Urval av yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder stor brist på arbetskraft 

(minst konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt

Buss- och lastbilsförare

Elektrikeryrken 

Kockar

Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Svetsare

Träarbetare och snickare

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Undersköterskor

VVS-montörer



Yrken med mindre goda jobbmöjligheter 2020 & 2025

Urval av yrken på högskolenivå där det råder stort överskott på arbetskraft 

(hårdast konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt

Banktjänstemän

Fastighetsmäklare

Finansanalytiker och investeringsrådgivare

Fotografer

Grafiska formgivare

Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister

Journalister

Musiker, sångare och kompositörer



Yrken med mindre goda jobbmöjligheter 2020 & 2025

Urval av yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder stort överskott på arbetskraft 

(hårdast konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt

Butikssäljare

Handpaketerare

Inköps- och orderassistenter

Kafé- och konditoribiträden

Kassapersonal

Kontorsreceptionister

Telefonister

Vaktmästare



Bristen på utbildad arbetskraft 

● Arbetsgivarna sänker kraven på erfarenhet och utbildning

● Kompletterande yrkesgrupper växer fram

o Mer ändamålsenliga arbetssätt

● Bättre jobbmöjligheter för fler 

o Gynnar särskilt nyutexaminerade



Utbildning – nyckeln till arbetsmarknaden

● Gymnasial yrkesutbildning ger fortsatt goda jobbmöjligheter

o Slutförd gymnasieutbildning en förutsättning

● Högskoleutbildning mot tydliga målyrken 

● Vuxenutbildning

o livslångt lärande 

o omskolning senare i livet



Arbetsmarknadsläget 



Arbetsmarknadsläget 2020-2021 

● Efterfrågan på arbetskraft dämpas från en hög nivå

o Fortsatt tillväxt av nya jobb under 2020-2021

o Arbetskraften fortsätter växa starkt

o Arbetslösheten stiger

● Bristen på utbildad arbetskraft fortsatt hög

o Detta bromsar sysselsättningsökningen under prognosperioden

● Antal långtidsarbetslösa stiger till den högsta nivån sedan 1990-talet



Utmaningar på arbetsmarknaden 

● Kompetensförsörjningen

o Fler arbetslösa saknar gymnasieutbildning

o Strukturomvandlingen ökar kraven på arbetskraftens kompetens

● Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

o Sysselsättningsutvecklingen är beroende av att utrikes födda kommer i jobb

● Den största utmaningen är att långtidsarbetslösheten stiger

o Allt fler står långt ifrån arbetsmarknaden

o Utrikes födda kvinnor riskerar att hamna i långvarigt utanförskap



Tack för uppmärksamheten!


