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Förutsättningar för uppdraget

• Tillgång och efterfrågan på arbetskraft med olika utbildningar per län
• Prognosernas slutår är 2035
• Samstämmighet med nationella Trender och Prognoser 2020
• Regionala befolkningsprognoser från 2020



Leveransen

• Resultat för mellan 22 och 55 utbildningsgrupper.



Utbildningsgrupper
• Utbildningsgrupp: de i arbetskraften med en viss utbildning eller 

utbildningar (tillgång) alternativt antalet förvärvsarbetande med 
utbildningen (efterfrågan)

• Utbildningsgrupperingen utgår från den nationella prognosen
• Med vissa grupperingar
• Målsättning: så många län ska få resultat för så många grupper 

som möjligt



Utbildningsgrupper – översikt 



Utbildningsgrupper – översikt 

Exempel:
Förgymnasial utbildning
Gymnasiala utbildningar
Förskollärarutbildning
Grundlärarutbildning  (F-6)
Ämneslärarutbildning
Sjuksköterskeutbildning
Läkarutbildning
Ekonomutbildning

Exempel:
Grundlärarutbildning (Fritidshem)
Yrkeslärarutbildning
Speciallärar-/Specialpedagogutbildning
Datautbildning
Specialistsjuksköterskeutbildning
Fysioterapeututbildning
Arbetsterapeututbildning

Exempel:
Biomedicinsk analytikerutbildning
Psykologutbildning
Tandläkarutbildning
Veterinärutbildning
Arkitektutbildning
Barnmorskeutbildning
Röntgensjuksköterskeutbildning



Prognostexter





Examination

Vidareutbildning



Examination från högskolan
• Folkbokföringslänet vid läsårsmitt 

styr examinationen
• Nybörjare. Antal nybörjare läsåret 

2019/20 antas gälla under hela 
prognosperioden. 

• Andel examinerade. Historiska 
förhållandet mellan nybörjare och 
examinerade antas gälla under hela 
prognosperioden.

• Antaganden för kvinnor och män

Grundutbildade, sjuksköterskor (Örebro län)



”Examination” för gymnasieutbildningar

• Elever i årskurs 1  
     -  antal 16-åringar 
     -  val av program som HT 2019 
• Andel ”examinerade” – Samma andel som de senaste 4 åren. 

• Komvux och arbetsmarknadsutbildning 
  – Senaste årens mönster (antal)



Gymnasieskolan, två exempel

Vård- och omsorgsutbildade (Uppsala län) Vård- och omsorgsutbildade (Norrbotten län)

 - cirka 5,5 procent av flickorna och
 - cirka 2 procent av pojkarna antas börja 
vård- och omsorgsprogrammet 

 - cirka 9,5 procent av flickorna och
 - cirka 2 procent av pojkarna antas börja 
vård- och omsorgsprogrammet



Lämnar arbetskraften
35 procent i riket



Flytt



Tar prognosen hänsyn till att många 
studenter är bosatta i en region för att 
studera och sedan flyttar därifrån?
• Ja, historiska mönster påverkar flyttprognosen.
Exempel: 
•  Sista fem åren har en stor andel av de med en högskoleförberedande utbildning 

flyttat till Uppsala för att studera.
•  Samtidigt har en stor andel av juristutbildade 

flyttat från Uppsala efter examen. 
Prognosen:
• Utflyttarrisken för juristutbildade antas då vara fortsatt hög i Uppsala. 
• Ökar dessutom tillgången på juristutbildade (på grund av högre examination) 

kommer även antal utflyttare från Uppsala med juristutbildning öka.



Efterfrågan



Prognos över 
efterfrågan
• Näringsgren – Prognos från WSP, 

presentation senare
• Yrkesstruktur – Hur förändras 

yrkes-strukturen inom näringsgrenarna? 
Generellt liten effekt.

• Utbildningsväxling – Hur förändras 
utbildningsstrukturen inom yrkena?
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Så fungerar utbildningsväxlingen
YRKESGRUPP UNDERSKÖTERSKOR

År 2035
Andelen har ökat

Varför antaganden om utbildningsväxling?
Annars riskerar man att den framtida efterfrågan 
på olika utbildningar överskattas eller underskattas

Olika antaganden
- Utbildningsgruppens andel ökar inom yrkesgruppen
- Utbildningsgruppens andel minskar
- Utbildningsgruppens andel samma som i dag 
- Tabell 7

År 2018
53 procent har en gymnasial 
vård- och omsorgsutbildning



Utbildningsväxling, två exempel

Ekonomutbildning (Jönköpings län) Industriteknisk utbildning (Uppsala län)



Ekonomutbildning
Utbildningens andel inom ett urval av yrkesgrupper, Uppsala län 2018

Yrkesgrupp Andel 
%

Antagande

24100 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. 47,8

33100 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. 20,1

12000 Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring 
och försäljning samt annan administration m.m. 12,4

41119 Kontorsassistenter och sekreterare 5,1

52000 Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m. 0,7

53309 Vårdbiträden/Personliga assistenter 0,7



Ekonomutbildning
Utbildningens andel inom ett urval av yrkesgrupper, Uppsala län 2018

Yrkesgrupp Andel 
%

Antagande

24100 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. 47,8 Ökar

33100 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. 20,1 Ökar

12000 Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring 
och försäljning samt annan administration m.m. 12,4 Ökar

41119 Kontorsassistenter och sekreterare 5,1 Ökar (företagsekonomi), 
Samma som i dag (nationalekonomi)

52000 Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m. 0,7 Minskar

53309 Vårdbiträden/Personliga assistenter 0,7 Minskar

Motsvarande antaganden 
för 143 yrkesgrupper 🡪 

Enbart utbildningsväxling 
gör att efterfrågan på 

ekonomutbildade
ökar med 50 procent



Utbildningsväxling, två exempel

Ekonomutbildning (Jönköpings län) Industriteknisk utbildning (Uppsala län)



Industriteknisk utbildning
Utbildningens andel inom ett urval av yrkesgrupper, Uppsala län 2018

Yrkesgrupp Andel 
%

Antagande

81209 Process- o maskinoperat. (exkl. 811)/
Arbetsledare inom tillv.

47,8 Ökar

72200 Smeder och verktygsmakare m.fl.
20,1 Ökar

72319 Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer 
/Flygmekaniker m.fl.

11,7 Minskar

51500 Städledare och fastighetsskötare m.fl.
2,6 Minskar

71259 VVS-montörer m.fl./Kyl- och värmepumpstekniker 
m.fl.

0,7 Minskar

71109 Snickare, murare och anläggningsarbetare/
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva

0,7 Samma som i dag

Motsvarande antaganden 
för 143 yrkesgrupper 🡪 

Enbart utbildningsväxling 
gör att efterfrågan på 

industritekniskt utbildade
minskar med 12 procent



Efterfrågan



Hur har 
prognos-bedömningarna 
gjorts?



Prognosbedömningen



Kvantitativa 
prognoser med 
kvalitativa inslag
• Prognosbedömningarna för 2035

påverkas ibland av 
brist på utbildade i dag



Tillgång och efterfrågan på samma nivå

Handels- och 
administrations-utbildning (Gotlands 
län)

Sjuksköterskeutbildning, grundnivå 
(Örebro län)



Efterfrågan större än tillgången

Grundlärarutbildning, årskurs F–3 och 
4–6 (Norrbottens län)

Fordonsutbildning (Kronobergs län)



Tillgången större än efterfrågan

Biologutbildning (Västra Götalands län) Psykologutbildning (Skåne län)



• Problem om brist redan i utgångsläget

• Finns dock ingen heltäckande statistik över 
hur många utbildade det är brist på

• Istället: Kvalitativa bedömningar från Af och Socialstyrelsen,
där möjligt och relevant

• Tar efterfrågeprognosen ”hand om” bristen eller inte?

• 🡪 Dagsläge används i 22 av 55 utbildningsgrupper

Dagsläge i 
prognosbedömningarna



Kort om bearbetningen

Yrkes kompassen

Socialstyrelsens
arbetsmarknads 
enkät

Arbetsmarknads 
läge vid 
prognosens 
början

Mer påtaglig brist Brist Brist
Viss brist, balans, visst överskott Balans Balans
Mer påtagligt överskott Överskott Överskott

Sammanvägning av bedömningar 
för de yrken som är helt matchade 

med utbildningsgruppen



Tillgång och efterfrågan på samma nivå

Handels- och 
administrations-utbildning (Gotlands 
län)

Sjuksköterskeutbildning, grundnivå 
(Örebro län)

DAGSLÄGE HAR INTE ANVÄNTS DAGSLÄGE BRIST

Relativt balanserat 
arbetsmarknadsläge år 2035 Risk för fortsatt brist år 2035



Efterfrågan större än tillgången

Grundlärarutbildning (Norrbotten) Fordonsutbildning (Kronobergs län)

DAGSLÄGE HAR INTE ANVÄNTS DAGSLÄGE BRIST

Risk för brist år 2035 Risk för ökad brist år 2035



Tillgången större än efterfrågan

Biologutbildning (Västra Götalands län) Psykologutbildning (Skåne län)

DAGSLÄGE HAR INTE ANVÄNTS DAGSLÄGE BRIST

Risk för överskott år 2035 Mer balanserat 
arbetsmarknadsläge år 2035



Mer information om 
bedömningarna
• ”Så redovisas resultaten”

• Tabellpaket, tabell 0

• Kartan



Examination

Vidareutbildning

Prognosbedömningen

Efterfrågan

Flytt
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