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vårt regeringsuppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och 
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1. Inledning 

År 2016 fick Socialstyrelsen (SoS) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gemensamt 

ett regeringsuppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- 

och sjukvården. I uppdraget ingår att ”säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och 

prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården, oavsett driftsform 

eller huvudman”.  

 

Med anledning av regeringsuppdraget har SoS och UKÄ gett Prognosinstitutet vid 

SCB i uppdrag att genomföra en pilotstudie. Pilotstudien ska utreda möjligheterna att 

utveckla anpassade långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan av utbildade 

med 21 olika yrkesexamina inom hälso- och sjukvårdsområdet på nationell och 

regional nivå.  

 

Pilotstudiens prognosmodell baseras på den modell som användes till Trender och 

Prognoser 2017. Prognosmodellen beräknar tillgång och efterfrågan fram till år 2035 

på fyra utbildningsgrupper: audionomutbildade, sjuksköterskeutbildade på grundnivå, 

apotekarutbildade samt psykologutbildade. Prognosberäkningarna görs för riket samt 

för Norra sjukvårdsregionen och Stockholms sjukvårdsregion. Dessutom redovisas 

beräkningar för övriga fyra sjukvårdsområden sammanslagna. Syftet med prognos-

beräkningarna är att lyfta fram obalanser mellan tillgång och efterfrågan som kan 

komma att uppstå om utvecklingen fortsätter i nuvarande banor.  

 

För regionerna samt för riket beräknas några alternativa scenarier över effekterna av 

digitalisering, arbetsuppgiftsväxling, ökad tjänstgöringsomfattning samt vidareutbild-

ning av sjuksköterskeutbildade på grundnivå till specialistsjuksköterskor.  

 

Prognosmodellen har anpassats för en analys av kompetensförsörjningen av högskole-

utbildad personal inom hälso- och sjukvårdsområdets 21 utbildningar inom samtliga 6 

sjukvårdsregioner. I rapporten finns även statistik över bland annat antal förvärvsarbe-

tande år 2015 för de 21 utbildningarna fördelat på 6 sjukvårdsregioner. Dessutom 

redovisas statistik över nationellt beräknat antal nybörjare och examinerade. I 

uppdraget ingår också att dra lärdomar av arbetet inför en eventuell fullskalig prognos 

över samtliga 21 utbildningsgrupper och 6 sjukvårdsregioner.  

 

 

  

Föreliggande rapport är en pilotstudie, som har genomförts för att utreda möjlighet-

erna att utveckla anpassade långsiktiga prognoser på regional och nationell nivå 

inom hälso- och sjukvårdsområdet. I pilotstudien har vi redovisat resultaten med en 

detaljeringsgrad som normalt inte är brukligt i prognossammanhang. Detta har 

gjorts för att öka möjligheterna att utvärdera prognosmodellen. 
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2. Bakgrund 

Pilotstudien 
I pilotstudien genomförs prognosberäkningar för två av landets sex sjukvårdsregioner. 

Dessa är Norra sjukvårdsregionen och Stockholms sjukvårdsregion. I Norra sjukvårds-

regionen ingår Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens 

län. Stockholms sjukvårdsregion består av Stockholms län och Gotlands län. Dessutom 

beräknas prognosresultat för riket som helhet. 

 

Totalt finns det 21 olika yrkesexamina på högskolenivå inom hälso- och sjukvårdsom-

rådet. I föreliggande pilotstudie genomförs prognosberäkningar för fyra av dessa 

utbildningar: apotekare, audionomer, psykologer och sjuksköterskor på grundnivå. 

Utbildningarna har valts för att de sinsemellan är olika vad gäller bland annat storlek 

och andel som förvärvsarbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet.  

 

Pilotstudiens prognosmodell baseras på den modell som användes till Trender och 

Prognoser 2017. Prognosmodellen beräknar tillgång och efterfrågan fram till år 2035. 

Prognosens basår är 2015. Tillgången omfattar samtliga i arbetskraften i åldrarna 16–

74 år med examen från utbildningen. Efterfrågan avser behovet av arbetskraft med 

dessa utbildningar. Den framtida efterfrågan på arbetskraft beräknas dels för hela 

arbetsmarknaden, dels för hälso- och sjukvårdsområdet, som här definieras som 

SNI 86–881. Både tillgångs- och efterfrågeberäkningarna baseras på SCB:s nationella 

befolkningsframskrivning från 2017 samt den regionala befolkningsframskrivning som 

SCB gjorde på uppdrag av Skolverket och som låg till grund för lärarprognosen 20172. 

De regionala befolkningsframskrivningarna är konsistenta med den nationella 

befolkningsframskrivningen, vilket innebär att alla län summerar till den nationella 

befolkningsframskrivningen vad gäller den totala befolkningen per kön och ålder.  

 

Befolkningen i sjukvårdsregionerna 
Stockholms sjukvårdsregion är den största sjukvårdsregionen i landet och Norra sjuk-

vårdsregionen den minsta med en befolkning på 2,3 miljoner respektive cirka 900 000 

år 2015. Befolkningen i Stockholms sjukvårdsregion är förhållandevis ung. Andelen 

personer i yrkesverksamma åldrar 19–64 år var 61 procent jämfört med riksgenomsnit-

tets 59 procent år 2015. Nästan 23 procent var barn upp till 18 år och endast 16 procent 

var 65 år eller äldre. Befolkningen i Norra sjukvårdsregionen har i stället en högre 

medelålder än riksgenomsnittet. Andelen personer 65 år och äldre utgjorde 22,5 pro-

cent år 2015. Samtidigt är andelen barn och ungdomar och andelen i yrkesverksam 

ålder relativt sett färre i Norra sjukvårdsregionen än i riket som helhet. 

 

  

                                            
1 Se bilaga Näringsgrenar 
2 Skolverket (2017) Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av 

förskollärare och olika lärarkategorier 
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Tabell 1. Befolkning 2015 per sjukvårdsregion       

Antal och andel i procent 

  

Norra 
sjukvårds-

regionen 

Stockholms 
sjukvårds-

region 

Övriga 
sjukvårds-

regioner Hela riket 

0–18 år 178 000 519 000 1 432 000 2 130 000 

19–64 år 507 000 1 403 000 3 864 000 5 774 000 

65+ år 199 000 366 000 1 382 000 1 947 000 

Totalt 884 000 2 289 000 6 678 000 9 851 000 

     

0–18 år 20,2 22,7 21,4 21,6 

19–64 år 57,3 61,3 57,9 58,6 

65+ år 22,5 16,0 20,7 19,8 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Källa: Befolkningsstatistiken, SCB 

 

De flesta som har en högskoleutbildning som leder till ett yrke inom hälso- och 

sjukvård arbetar också inom någon av de näringsgrenar som hälso- och sjukvårdsområ-

det omfattar. Dessa näringsgrenar är hälso- och sjukvården, tandvården, äldreomsorgen 

samt övrig vård och omsorg. Men det är stora skillnader mellan utbildningarna. Läkare, 

sjuksköterskor och tandläkare arbetar oftast inom hälso- och sjukvården medan majori-

teten av apotekarna och receptarierna arbetar på apotek, som tillhör detaljhandeln. Det-

samma gäller optikerna, som också arbetar inom detaljhandeln. Tandtekniker och orto-

pedingenjörer arbetar i relativt stor utsträckning på arbetsställen som hör till tillverk-

ningsindustrin.  

 

Diagram 1. Förvärvsarbetande i åldrarna 16–74 år, andel som arbetar inom         

hälso- och sjukvårdsområdet 2015 

 

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB 
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Tabell 2 visar antalet förvärvsarbetande fördelade efter 21 utbildningar och 6 

sjukvårdsregioner. Exempelvis fanns det 67 000 sjuksköterskeutbildade på grundnivå 

och 50 000 specialistutbildade sjuksköterskor som förvärvsarbetade år 2015. Omkring 

3,5 procent av de sjuksköterskeutbildade på grundnivå som arbetade var mellan 65–74 

år. Samma år förvärvsarbetade nästan 10 000 psykologutbildade, varav cirka 14 

procent var över 65 år. Motsvarande värden för apotekare var cirka 4 600 och drygt 3 

procent över 65 år. Audionomer är den minsta av de fyra utbildningsgrupperna. År 

2015 fanns det totalt cirka 1 100 förvärvsarbetande med denna utbildning i landet. Av 

dessa var cirka 3 procent mellan 65–74 år. I Norra sjukvårdsregionen fanns det 84 

audionomutbildade som förvärvsarbetade år 2015, och i Stockholms sjukvårdsregion 

var antalet 227. Även antalet utbildade dietister, ortopedingenjörer och sjukhusfysiker 

är mycket få.  

 

Tabell 2. Antal förvärvsarbetande per sjukvårdsregion 2015, 16–74 år 

Utbildning Norra 
Uppsala 
Örebro Stockholm Sydöstra Västra Södra Totalt 

Andel 
65-74 
år 

Apotekare 160 1 114 1 822 206 745 522 4 569 3,3 

Arbetsterapeuter 1 335 2 163 1 846 1 486 1 931 1 812 10 573 3,8 

Audionomer 84 224 227 92 241 190 1 058 3,2 

Barnmorskor 625 1 489 1 950 677 1 522 1 195 7 458 6,9 

Biomed. analytiker 965 2 216 2 549 1 006 1 705 1 895 10 336 8,7 

Dietister 162 227 360 93 303 202 1 347 2,0 

Fysioterapeuter 1 497 2 646 3 114 1 270 2 478 2 533 13 538 5,9 

Logopeder 146 319 641 172 322 371 1 971 3,7 

Läkare 3 854 8 488 12 260 4 290 7 957 7 732 44 581 12,7 

Optiker 176 362 577 239 418 398 2 170 5,1 

Ortopedingenjörer 35 79 85 89 122 105 515 3,1 

Psykologer 763 1 688 2 982 717 1 942 1 634 9 726 13,8 

Psykoterapeuter 283 650 1 410 291 700 553 3 887 21,1 

Receptarier 601 1 082 956 559 865 776 4 839 12,6 

Röntgensjuksköterskor 475 783 862 377 634 683 3 814 6,6 

Sjukhusfysiker 21 75 122 25 59 58 360 5,3 

Sjuksköterskor grund 6 547 14 260 14 617 6 957 12 262 12 119 66 762 3,5 

Specialistsjuksköterskor 5 539 10 600 9 643 5 168 9 771 9 447 50 168 8,5 

Tandhygienister 304 994 706 347 579 593 3 523 5,0 

Tandläkare 827 1 634 2 355 811 1 807 1 690 9 124 11,3 

Tandtekniker 249 199 479 136 409 522 1 994 4,8 

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB 
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3. Faktorer som påverkar 
prognosresultaten 

Tillgången 

En faktor som påverkar utvecklingen av tillgången under prognosperioden är befolk-

ningsutvecklingen, vilken utgör själva ramen för hur många personer som varje år 

finns i riket och i respektive region. En annan är överlevnaden - antaganden om hur 

många som överlever från ett år till nästa. En betydelsefull faktor är den framtida 

examinationen, vilken i sin tur bygger på antaganden om examensfrekvenser och fram-

tida antal nybörjare. I vilken utsträckning personer med viss utbildning vidareutbildar 

sig är ännu en faktor som måste beaktas. Även in- och utvandringen samt - i de region-

ala prognoserna - den inrikes omflyttningen är faktorer som påverkar utvecklingen av 

tillgången på utbildade av olika slag. För att från befolkningens utbildning nå fram till 

arbetskraftens utbildning görs så antaganden om arbetskraftsdeltagande. Detta moment 

hanterar bland annat pensionsavgångarna - en viktig komponent för att komma fram till 

den framtida arbetskraftens utbildningsfördelning. I de regionala prognoserna görs slut-

ligen antaganden om in- och utpendling av arbetskraft till och från regionerna. Fram-

tida examination, vidareutbildning, in- och utvandring, inrikes omflyttning, arbets-

kraftsdeltagande och in- och utpendling beräknas med fördelning på kön, ålder (ettårs-

klass) och utbildningsgrupp. 

 

I detta avsnitt skall några av dessa faktorer belysas lite extra med hjälp av data för de i 

piloten ingående fyra utbildningarna och två regionerna. I vissa fall, där möjligt, 

presenteras data för samtliga 21 utbildningar på nationell nivå.  

 

Lärosätena 
För de utbildningar som ingår i piloten var lärosätesfördelningen enligt följande: 

- Utbildning mot apotekarexamen ges vid Uppsala och Göteborgs universitet 

samt sedan läsåret 2012/13 som distansutbildning vid Umeå universitet.  

- Audionomutbildningen ges vid KI och vid Göteborgs, Örebro och Lunds 

universitet. Inga nybörjare vid Göteborgs universitet läsåren 2007/08–2010/11.  

- Psykologprogrammet finns på universiteten i Göteborg, Umeå, Örebro, 

Linköping, Lund, Uppsala och Stockholm och sedan läsåret 2007/08 på KI, 

2008/09 på Mittuniversitetet, 2011/12 på Linnéuniversitetet och 2015/16 på 

Karlstads universitet.  

- Sjuksköterskeprogrammet finns på 25 universitet och högskolor.  

 

Vid en genomgång av övriga utbildningar är det specialistsjuksköterskeutbildningen 

som är mest spridd över landet (25 lärosäten), därefter följer barnmorskeutbildningen 

som nu ges på 13 lärosäten och biomedicinska analytikerutbildningen som nu ges på 

11 lärosäten. Ytterligare sex utbildningar ges på 6–8 lärosäten och har därmed en 

relativt god spridning även om det inte innebär att de finns inom samtliga 

sjukvårdsregioner.  
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Resterande utbildningar, vilka nu ges på endast 1–4 lärosäten, är dietistutbildningen 

(Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet), optikerutbildningen (KI och 

Linnéuniversitetet), ortopedingenjörsutbildningen (Högskolan i Jönköping), 

receptarieutbildningen (Linnéuniversitetet samt Göteborgs, Umeå och Uppsala 

universitet), sjukhusfysikerutbildningen (Göteborgs, Lunds och Stockholms 

universitet), tandläkarutbildningen (KI, Göteborgs, Umeå och Malmö universitet) samt 

tandteknikerutbildningen (Göteborgs, Umeå och Malmö universitet).  

 

Nybörjare  
En viktig faktor för att prognostisera utvecklingen av antalet personer med en viss 

utbildning är antaganden om hur många som i framtiden kommer att påbörja respektive 

utbildning, det vill säga antal nybörjare. Detta tillsammans med antaganden om 

examensfrekvenser bestämmer det framtida antalet examinerade. I Trender och 

prognoser 2017, som är utgångspunkten för denna prognos, sattes antalet nybörjare, 

från och med läsåret 2017/18, lika med ett genomsnitt av det faktiska antalet nybörjare 

läsåret 2015/16 och det skattade antalet nybörjare läsåret 2016/17. Skattningen 

baserades på antalet nybörjare höstterminen 2016 och antalet antagna vårterminen 

2017. Detta förfarande motiveras av en önskan att vara så aktuell som möjligt vad 

gäller dimensioneringen av de olika utbildningarna. I Trender och prognoser låses 

sedan antalet nybörjare vid samma antal under hela prognosperioden, justerat mot den 

prognostiserade befolkningsutvecklingen3.  

 

I tabell 3 redovisas det beräknade årliga antalet programnybörjare med fördelning på 

de 21 utbildningarna. Redovisningen visar att antalet nybörjare på vissa utbildningar 

beräknas vara mycket litet. När dessa nybörjare sedan skall fördelas på olika sjukvårds-

regioner kommer antalet i många fall att bli så litet att det leder till svårigheter att 

beräkna en framtida examination utifrån dessa antal.  

 

I de regionala prognoserna är det antalet nybörjare och antalet examinerade folkbok-

förda inom sjukvårdsregionen som används vid beräkningarna av examensfrekvenser 

och framtida antal examinerade inom regionen. Eftersom beräkningarna måste baseras 

på var personen är folkbokförd kommer det att finnas både nybörjare och examinerade 

inom sjukvårdsregioner där dessa utbildningar inte anordnas. Detta gäller för audio-

nomexamen i både Norra sjukvårdsregionen och Stockholms sjukvårdsregion samt 

apotekarexamen i Stockholms sjukvårdsregion.  

 
  

                                            
3 Att antalet nybörjare låses vid samma antal under hela prognosperioden är dock en sanning med viss 

modifikation då tillgången varje år justeras mot befolkningsutvecklingen. Antalet personer med en viss 
utbildning förändras därmed, när allt annat lika, med den prognostiserade befolkningsförändringen i 
aktuella åldrar. 
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Tabell 3. Antal nybörjare läsåret 2015/16 och antal nybörjare i prognosen från och 

med läsåret 2017/18 (riket) 

 Faktiskt antal Prognos  

 läsåret 2015/16 fr.o.m. 2017/18  

Sjuksköterskeutbildningen                      5 760 5 808  

Specialistsjuksköterskeutbildningen  2 339 2 258  

Läkarutbildningen                              1 652 1 657  

Psykologutbildningen 754 752  

Fysioterapeututbildningen 689 664  

Biomed. analytikerutbildningen 589 567  

Arbetsterapeututbildningen                     548 522  

Barnmorskeutbildningen                         373 407  

Tandläkarutbildningen                          366 363  

Receptarieutbildningen                         318 337  

Apotekarutbildningen                           291 292  

Röntgensjuksköterskeutbildningen 275 273  

Tandhygienistutbildningen                      214 214  

Logopedutbildningen                205 201  

Psykoterapeututbildningen                       268 193  

Dietistutbildningen  98 102  

Audionomutbildningen  94 96  

Optikerutbildningen  83 84  

Tandteknikerutbildningen  67 71  

Sjukhusfysikerutbildningen  55 56  

Ortopedingenjörsutbildningen  39 37  

Anmärkning: Det prognostiserade antalet nybörjare fr.o.m. läsåret 2017/18 beräknas utifrån genomsnittet av det 
faktiska antalet nybörjare läsåret 2015/16 och det skattade antalet nybörjare läsåret 2016/17. Skattningen base-
ras på antalet nybörjare ht 2016 och antalet antagna vt 2017.   

 
Tabell 4. Beräknat antalet nybörjare i prognosen från och med läsåret 2017/18 för de 

utbildningar och sjukvårdsregioner som ingår i pilotstudien 

  Norra  Sthlm Övriga 

Apotekarutbildningen 9 71 212 
Audionomutbildningen 2 20 74 
Psykologutbildningen 95 185 472 
Sjuksköterskeutbildningen 596 1 159 4 053 

 

 
Examensfrekvenser 
De examensfrekvenser (andelen examinerade av antalet nybörjare) som använts för att 

beräkna framtida examination baseras på kvoter mellan antalet examinerade under 

senare läsår och antalet nybörjare ett antal år tillbaka i tiden. Hänsyn tas till utbildning-

ens nominella längd. Examensfrekvenserna beräknas för kvinnor och män var för sig.  
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Tabell 5. Examensfrekvenser för kvinnor och män som används i pilotstudien. 

Procent  

Kvinnor Riket Norra  Sthlm Övriga 

Psykologexamen 89 86 90 88 

Apotekarexamen 71 75 76 68 

Sjuksköterskeexamen 78 76 72 80 

Audionomexamen 68 68 80 65 

 

Män Riket Norra  Sthlm Övriga 

Psykologexamen 78 85 82 75 

Apotekarexamen 60 55 62 59 

Sjuksköterskeexamen 66 71 60 66 

Audionomexamen 58 --- 63 57 

Anmärkning: Det finns inget underlag för att beräkna examensfrekvensen för manliga audionomer  
i Norra sjukvårdsregionen. 
  

Då rörligheten är stor bland studenter och då folkbokföringen inte alltid följer studie-

orten kommer nybörjare och examinerade många gånger vara folkbokförda i regioner 

som saknar utbildningen. Detta innebär att de regionala examensfrekvenserna inte är 

jämförbara med officiell examensstatistik.  

 

Ett alternativ till att beräkna framtida examination via antal nybörjare och examens-

frekvenser är att låsa antalet examinerade vid senast kända värde (examinerade det 

senaste läsåret alternativt genomsnitt de senaste läsåren). Detta är ett mer robust 

förfarande än att beräkna framtida examination via nybörjartal och beräknade 

examensfrekvenser. Den uppenbara nackdelen med detta förfaringssätt är dock att det 

framtida antalet examinerade grundar sig på antalet nybörjare som ligger en bit tillbaka 

i tiden, vilket i sin tur skulle innebära att senare års förändringar avseende utbildnings-

dimensionering och elevintresse inte skulle tas med i beräkningarna.  

 

Finns det inga nybörjare kan examensfrekvensen dock inte beräknas och framtida antal 

examinerade låses då vid senast kända antal examinerade. Detsamma kan ske om anta-

let nybörjare är ytterst få.  

 

För de små nybörjarpopulationer som finns med i pilotstudien (manliga apotekare i 

Norra sjukvårdsregionen, manliga och kvinnliga audionomer i Stockholms sjukvårds-

region samt kvinnliga audionomer i Norra sjukvårdsregionen) låg prognosresultaten 

närmare senare års examination när framtida antal examinerade beräknades med hjälp 

av nybörjare och examensfrekvenser än när antalet examinerade låstes vid senast kända 

antal examinerade. Detta kan exemplifieras med audionomutbildade i Stockholms sjuk-

vårdsregion. Om examinationen låses gav det fram till år 2035 131 examinerade män i 

stället för 82, när antalet beräknades med hjälp av examensfrekvensen. Detta kan jäm-

föras med i genomsnitt 76 examinerade män under de senaste sex läsåren. Motsvarande 

för kvinnliga audionomutbildade i Stockholms sjukvårdsregion var 304 examinerade 

(när antal examinerade låses), 286 examinerade (beräknat med examensfrekvens) att 
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jämföra med 243 examinerade om samma examination som genomsnitt under de 

senaste sex läsåren. 

 

Till Trender och prognoser 2017 beräknades examensfrekvenserna för samtliga 21 

yrkesexamina. Inom samtliga utbildningar, undantaget sjukhusfysikerutbildningen, är 

examensfrekvensen högre bland kvinnor än bland män. Högst är examensfrekvensen 

för kvinnor inom barnmorske-, läkar-, psykolog-, specialistsjuksköterske- och 

tandläkarutbildningen. Detta är utbildningar med höga antagningspoäng alternativt 

vidareutbildningar för sjuksköterskor. Även bland männen är examensfrekvensen högst 

bland läkar-, specialistsjuksköterske- och tandläkarutbildade. Lägst är examens-

frekvensen bland kvinnor i de mer tekniskt inriktade sjukhusfysiker- och tandtekniker-

utbildningarna och bland män inom receptarie- och biomedicinska analytikerutbild-

ningen.  

 
Tabell 6. De beräknade examensfrekvenserna för kvinnor och män som användes i 

den nationella prognosen 2017. Procent  

Examen Kvinnor Män 

Apotekarexamen       71 60 
Arbetsterapeutexamen  71 57 
Audionomexamen  68 58 
Barnmorskeexamen           94  
Biomedicinsk analytikerexamen  66 47 
Dietistexamen  76 55 
Fysioterapeutexamen 82 71 
Logopedexamen                           82 62 
Läkarexamen     91 88 
Optikerexamen  77 73 
Ortopedingenjörsexamen  72 66 
Psykologexamen                89 78 
Psykoterapeutexamen           82 81 
Receptarieexamen  63 45 
Röntgensjuksköterskeexamen 75 59 
Sjukhusfysikerexamen 52 54 
Sjuksköterskeexamen             78 66 
Specialistsjuksköterskeexamen 87 87 
Tandhygienistexamen     79 58 
Tandläkarexamen                     84 82 
Tandteknikerexamen 58 56 

Anmärkning: För män (barnmorskeexamen) låses antalet examinerade vid senast kända antal examinerade.  
Något som kan komma att praktiseras för fler examina vid en regional uppdelning. 

 

Antal examinerade 
Antaganden om antalet nybörjare och examensfrekvenser utgör underlaget till att 

beräkna framtida antal examinerade. I tabell 7 jämförs det genomsnittliga antalet 

examinerade som prognosen ger under prognosperioden 2016/17–2034/35 med det 

faktiska antalet examinerade läsåret 2015/16. För 12 av utbildningarna beräknas antalet 

examinerade öka under prognosperioden jämfört med antalet examinerade 2015/16, för 

8 utbildningar beräknas antalet examinerade minska medan antalet examinerade 

fysioterapeuter beräknas ligga kvar på samma nivå som läsåret 2015/16. De åtta 
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utbildningar med lägst prognostiserat antal examinerade är de åtta som tidigare inte har 

prövats i de nationella prognoserna. Utbildningar där det prognostiserade antalet 

examinerade avviker procentuellt mest från antalet examinerade det senaste faktiska 

läsåret är utbildningar som byggts ut kraftigt under senare år och som på sikt, med 

antagande om oförändrade examensfrekvenser, beräknas få genomslag på antalet 

examinerade, såsom exempelvis läkar-, barnmorske- och tandläkarutbildningarna. 

 
Tabell 7. Beräknat genomsnittligt antal examinerade under prognosperioden 2016/17–

2034/35, faktiskt antal examinerade läsåret 2015/16 samt den procentuella 

förändringen av antalet examinerade, antal i prognosen jämfört med antal 2015/16   

 Prognos-  Faktiskt antal  Förändring antal 

 snitt antal examinerade examinerade i 

 examinerade läsåret prognos jämfört  
Examen per läsår 2015/16 läsåret 2015/16 

Sjuksköterskeexamen 4 388 4 135 6 % 

Specialistsjuksköterskeexamen 1 952 2 136 -9 % 

Läkarexamen                                            1 464 1 162 26 % 

Psykologexamen 630 566 11 % 

Fysioterapeutexamen 516 518 0 % 

Barnmorskeexamen 379 293 29 % 

Arbetsterapeutexamen 359 380 -6 % 

Biomedicinska analytikerexamen 352 340 4 % 

Tandläkarexamen 297 245 21 % 

Receptarieexamen 200 195 3 % 

Apotekarexamen 197 230 -14 % 

Röntgensjuksköterskeexamen 192 207 -7 % 

Tandhygienistexamen 166 181 -8 % 

Logopedexamen 159 106 50 % 

Psykoterapeutexamen 158 226 -30 % 

Dietistexamen 76 67 13 % 

Optikerexamen 64 50 28 % 

Audionomexamen 63 78 -19 % 

Tandteknikerexamen 41 36 14 % 

Sjukhusfysikerexamen 30 33 -9 % 

Ortopedingenjörsexamen 26 21 24 % 

 
Motsvarande jämförelse i pilotstudiens regionala del visar olika utvecklingar av antalet 

examinerade i de olika regionerna men även på stora procentuella förändringar för 

grupper där antalet examinerade är litet. 

 

  



 

 

 15(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Tabell 8. Beräknat genomsnittligt antal examinerade under prognosperioden 2016/17–

2034/35, faktiskt antal examinerade läsåret 2015/16 samt den procentuella 

förändringen av antalet examinerade, antal i prognosen jämfört med antal 2015/16   

 Prognos-  Faktiskt antal  Förändring antal 

 snitt antal examinerade examinerade i 

 Examinerade läsåret prognos jämfört  
  per läsår 2015/16 läsåret 2015/16 

Norra sjukvårdsregionen    
 

Apotekarexamen 7 4 75 % 

Audionomexamen 1 0  

Psykologexamen 81 63 29 % 

Sjuksköterskeexamen 449 445 1 % 
    

Stockholms sjukvårdsregion     

Apotekarexamen 53 71 -25 % 

Audionomexamen 15 23 -35 % 

Psykologexamen 164 131 25 % 

Sjuksköterskeexamen 808 715 13 % 
    

Övriga sjukvårdsregioner    

Apotekarexamen 137 155 -12 % 

Audionomexamen 47 55 -15 % 

Psykologexamen 385 372 3 % 

Sjuksköterskeexamen 3 131 2 975 5 % 

 

 

Inrikes flyttningar 
I de regionala prognoserna spelar inrikes omflyttningar en stor roll i kompetensförsörj-

ningen för de olika sjukvårdsregionerna. För de utbildningar som endast ges på ett fåtal 

lärosäten (i ett fåtal sjukvårdsregioner) blir dessa omflyttningar en särskilt viktig faktor 

vid beräkningen av den framtida tillgången på utbildade inom olika sjukvårdsregioner. 

Vad gäller de utbildningar som ingår i pilotstudien så är det i princip bara Stockholms 

sjukvårdsregion som får ett tillskott via den inrikes omflyttningen. 

 

För att beräkna det framtida antalet inflyttare och utflyttare görs antaganden om hur 

flyttfördelningen sett ut historiskt för de specifika utbildningarna och regionerna per 

kön och ålder. Exempelvis hur stor andel av de psykologutbildade männen i en specifik 

ålder som flyttar in till regionen respektive flyttar ut från regionen mellan två år. I 

pilotstudien används de tre årgångsparen 2013–2014, 2014–2015 och 2015–2016 för 

att ta fram flyttfördelningen.  

 

Denna flyttfördelning används sedan på antalet utbildade det aktuella prognosåret per 

region, kön och ålder för att respektive år beräkna antalet med en specifik utbildning 

som flyttar in till respektive ut från regionen. Slutligen kan nettoflyttningen beräknas 

(antal inflyttare minus antal utflyttare). I tabell 9 redovisas det årliga genomsnittet av 

hur många som väntas flytta in till respektive ut från respektive region under prognos-

perioden, samt den årliga nettoflyttningen. 

 



 

 

 16(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Tabell 9. Antal in- och utflyttare samt nettoflyttning i genomsnitt per år under 

prognosperioden fram till 2035 för de utbildningar och sjukvårdsregioner som ingår i 

pilotstudien 

Inflyttare Norra Sthlm Övriga 

Apotekarutbildade 5 37 31 

Audionomutbildade 3 4 4 

Psykologutbildade 26 94 82 

Sjuksköterskeutbildade 114 318 367 

        

Utflyttare Norra Sthlm Övriga 

Apotekarutbildade 8 29 37 

Audionomutbildade 0 4 6 

Psykologutbildade 51 60 91 

Sjuksköterskeutbildade 142 305 354 

        

Nettoflyttning Norra Sthlm Övriga 

Apotekarutbildade -3 9 -6 

Audionomutbildade 3 0 -2 

Psykologutbildade -25 34 -9 

Sjuksköterskeutbildade -27 13 14 

 

I en kommande prognos är det möjligt att använda ett alternativt beräkningsförfarande 

avseende den inrikes in- och utflyttningen. I detta alternativ utgår man från den region-

ala befolkningsprognosen över antal in- och utflyttare och fördelar därefter dessa per 

utbildning, kön och ålder (ettårsklass), enligt tidigare mönster. Detta kan endast göras 

med en befolkningsprognos som är uppdelad på de specifika regionerna i prognosen. 

Eftersom den befolkningsprognos som användes i pilotberäkningarna utgick från län 

var inte detta möjligt då flytt mellan länsgränserna inom regionerna var inkluderade i 

materialet.  

 
 
  



 

 

 17(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Migrationen 
Ännu en komponent av betydelse är migrationen. Antalet in- och utvandrare fördelade 

på kön och ålder baseras på en nationell och en regional befolkningsprognos. Därefter 

görs antaganden om in- och utvandrarnas utbildningsfördelning per region, kön och 

ålder utifrån historiska mönster.  

 

Utbildningsuppgiften hämtas här från invandringstillfället. Uppgifter om invandrares 

vårdutbildningar vid invandringstillfället kommer i huvudsak från två olika källor. Den 

ena källan är den enkät Utbildning i annat land än Sverige som varje år skickas ut till 

utrikes födda personer som invandrat under det senaste året. I denna enkät kan utbild-

ningsuppgifter för läkare, sjuksköterskor och tandläkare specificeras. För dessa tre 

utbildningar räcker det således med egenrapporterade utbildningsuppgifter för att bli 

klassificerad som läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildad. Andra eftergymnasiala 

vårdutbildningar hamnar i gruppen Övrig eftergymnasial utbildning inom hälso- och 

sjukvård, social omsorg. Undantag är psykolog- och psykoterapeututbildade som klas-

sificeras till gruppen Övrig eftergymnasial utbildning inom Samhällsvetenskap, juridik, 

handel, administration. I övrigt kommer utbildningsuppgifter som rör invandrares 

utländska eftergymnasiala vårdutbildningar från Socialstyrelsen, för de utbildningar 

som prövats och där legitimation har utfärdats. 

 

Bland de utbildningar som ingår i pilotundersökningen är det i stort sett bara bland 

sjuksköterskeutbildade som fler personer beräknas invandra än utvandra (som har en 

positiv nettomigration). Det bör påpekas att det för en relativt stor andel,  

15–20 procent, av såväl invandrarna som utvandrarna (återutvandrarna) saknas uppgift 

om utbildning vid migrationstillfället. 
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Tabell 10. Antal in- och utvandrare samt nettomigration i genomsnitt per år under 

prognosperioden fram till 2035 för de utbildningar och sjukvårdsregioner som ingår i 

pilotstudien 

Invandrare Norra Sthlm Övriga Riket 

Apotekarutbildade 3 15 31 49 
Audionomutbildade 0 1 2 2 
Psykologutbildade 4 12 22 38 
Sjuksköterskeutbildade 54 171 397 622 

Totalt antal invandrare 7 060 27 660 61 030 95 750 
     

Utvandrare Norra Sthlm Övriga Riket 

Apotekarutbildade 1 25 56 82 
Audionomutbildade 0 1 3 4 
Psykologutbildade 8 19 39 66 
Sjuksköterskeutbildade 35 122 267 424 

Totalt antal utvandrare 3 040 18 400 34 960 56 400 
     

Nettomigration Norra Sthlm Övriga Riket 

Apotekarutbildade 2 -10 -24 -33 
Audionomutbildade 0 0 -1 -2 
Psykologutbildade -4 -7 -17 -28 
Sjuksköterskeutbildade 19 49 130 198 

Totalt 4 020 9 270 26 070 39 360 

 

 
Pensionsavgång 
En komponent som har stor betydelse för utvecklingen av tillgången under prognos-

perioden är pensionsavgången. Denna fångas i samband med att relativa arbetskraftstal 

appliceras på befolkningen. Dessa beräknar hur stor andel av kvinnor och män i 

respektive ålder med en viss utbildning som tillhör arbetskraften (står till arbetsmark-

nadens förfogande genom att vara förvärvsarbetande eller arbetslös). Detta moment 

hanterar således inte enbart pensioneringen utan även andra orsaker till att man inte 

står till arbetsmarknadens förfogande.  

 

En indikation på storleken på pensionsavgångarna inom olika utbildningsområden kan 

man få, även om det inte är så den beräknas, genom att studera andelen av dagens för-

värvsarbetande som under prognosperioden uppnår 65 års ålder.  

 

Inom relativt många utbildningsgrupper kommer över 60 procent av de i dag förvärvs-

arbetande att vara 65 år eller äldre vid prognosperiodens slut, vilket innebär att ersätt-

ningsrekryteringen kommer att vara stor inom dessa grupper. Störst andel äldre finns 

inom två påbyggnadsutbildningar: utbildningarna till psykoterapeut och specialistsjuk-

sköterska. Att fylla 65 år innebär dock långt ifrån alltid att man går i pension. Som 

exempel var 21 procent av de förvärvsarbetande med en psykoterapeututbildning 65 år 

eller äldre år 2015. Även bland psykolog-, receptarie-, läkar- och tandläkarutbildade 

var andelen av de förvärvsarbetande som var 65 år eller äldre relativt hög, 11–14 pro-

cent.  

 



 

 

 19(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 
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Lägst andel förvärvsarbetande år 2015 som var 45 år eller äldre fanns bland sjukhus-

fysiker-, apotekar-, logoped- och dietistutbildade. I dessa grupper kommer pensions-

avgången vara relativt liten under prognosperioden. 

 
Tabell 11. Andel av förvärvsarbetade i riket som år 2015 var 45 år eller äldre. Procent 

  

Andel 45 år 
eller äldre 

Psykoterapeututbildade 91 

Specialistsjuksköterskeutbildade 73 

Biomedicinska analytikerutbildade 71 

Tandhygienistutbildade 67 

Röntgensjuksköterskeutbildade 67 

Barnmorskeutbildade 64 

Tandteknikerutbildade 63 

Receptarieutbildade 62 

Tandläkarutbildade 62 

Ortopedingenjörsutbildade 60 

Optikerutbildade 55 

Läkarutbildade 55 

Psykologutbildade 50 

Arbetsterapeututbildade 50 

Audionomutbildade 49 

Fysioterapeut-/Sjukgymnastutbildade 48 

Sjuksköterskeutbildade 42 

Apotekarutbildade 36 

Logopedutbildade 36 

Dietistutbildade 36 

Sjukhusfysikerutbildade 27 

 

Ser man till de utbildningar som ingick i pilotstudien följer åldersfördelningen bland de 

förvärvsarbetande psykolog-, apotekar-, och sjuksköterskeutbildade i Norra sjukvårds-

regionen och Stockholms sjukvårdsregion relativt väl åldersfördelningen i riket. Däre-

mot är skillnaden stor avseende fördelningen bland de förvärvsarbetande med en 

audionomutbildning. I riket var 49 procent i åldern 45 år eller äldre, medan motsva-

rande andel i Norra sjukvårdsregionen var 65 procent och i Stockholms sjukvårds-

region 42 procent. Detta indikerar att stora pensionsavgångar är att vänta bland 

audionomer i Norra sjukvårdsregionen medan de i Stockholmsregionen kommer att 

vara relativt moderata. 

 

Årliga effekter av olika faktorer 
En beräkning av den årliga effekten av olika faktorer visar att den framtida tillgången 

på arbetsmarknaden för de fyra utbildningarna i stor utsträckning påverkas av examin-

ationen, undantaget de audionomutbildade i Norra sjukvårdsregionen. Samtidigt är det 

relativt många sjuksköterskeutbildade på grundnivå, som vidareutbildar sig. Effekten 

av flyttningarna inom landet är större än effekten av migrationen, undantaget för 

sjuksköterskeutbildade.  
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Om dessa effekter skulle beräknas för samtliga 21 utbildningar i samtliga 6 sjukvårds-

regioner skulle sannolikt utvecklingen av tillgången för ett stort antal utbildningar i hög 

grad påverkas av den inrikes omflyttningen.  

 

En viktig faktor som har stor effekt på utvecklingen av tillgången är den framtida 

pensionsavgången. Denna beräknas, som tidigare nämnts, med hjälp av relativa 

arbetskraftstal. Dessa beräknar hur stor andel av kvinnor och män i respektive ålder 

med en viss utbildning som står till arbetsmarknadens förfogande. Detta moment 

hanterar således inte enbart pensioneringen utan även andra orsaker till att man inte 

står till arbetsmarknadens förfogande och enbart effekten av framtida pensionsavgång 

har därmed inte kunnat specificeras. 

 
Tabell 12. Årlig effekt på tillgången (genomsnitt under prognosperioden) från 

examination, vidareutbildning, inrikes omflyttning och migration. Som referens anges 

antalet i tillgången år 2015. 

Norra sjukvårdsregionen 
Examina-
tion 

Vidare-
utbildning 

Netto-
flytt 

Netto- 
migration 

Tillgång 
2015 

Psykologutbildade 81 -6 -25 -4 767 
Apotekarutbildade 7 -1 -3 1 163 
Sjuksköterskeutbildade 449 -207 -27 19 6 622 
Audionomutbildade 1 0 3 0 84 

      

Stockholms sjukvårdsregion 
Examina-
tion 

Vidare-
utbildning 

Netto-
flytt 

Netto- 
migration 

Tillgång 
2015 

Psykologutbildade 164 -34 34 -7 3 000 
Apotekarutbildade 53 -3 9 -10 1 837 
Sjuksköterskeutbildade 808 -410 13 49 14 759 
Audionomutbildade 15 -3 0 -1 231 

      

Övriga sjukvårdsregioner 
Examina-
tion 

Vidare-
utbildning 

Netto-
flytt 

Netto- 
migration 

Tillgång 
2015 

Psykologutbildade 386 -61 -9 -17 6 017 
Apotekarutbildade 137 -8 -6 -24 2 633 
Sjuksköterskeutbildade 3 130 -1 374 14 130 46 157 
Audionomutbildade 46 -6 -2 -1 755 

Anmärkning: Värdena i tabellen är resultatet av en pilotstudie, som har gjorts för att utreda möjligheterna att 
utveckla långsiktiga prognoser inom hälso- och sjukvårdsområdet. För att kunna utvärdera prognosmodellen 
redovisas resultaten med en detaljeringsgrad som normalt inte används i prognoser.   
 
 

  



 

 

 21(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Efterfrågan 

Den demografiska utvecklingens betydelse 
Befolkningsutvecklingen skiljer sig stort mellan olika delar av landet. Befolkningen i 

Stockholms sjukvårdsregion väntas öka starkt medan befolkningen i Norra sjukvårds-

regionen endast bedöms öka marginellt. Den största ökningen beräknas ske i ålders-

gruppen som är 65 år eller äldre, vilken väntas öka med 30 procent i riket som helhet. I 

Stockholms sjukvårdsregion är ökningen särskilt stor för denna åldersgrupp, vilken 

bedöms öka med cirka 50 procent under de kommande två decennierna. I Norra sjuk-

vårdsregionen väntas befolkningen i dessa åldrar öka med cirka 15 procent. 

 

Diagram 2. Befolkningens tillväxt 2015–2035, procent 

 

Källa: Befolkningsframskrivning 2017, SCB 

 

Andelen äldre beräknas öka i samtliga sjukvårdsregioner fram till år 2035. I Norra 

sjukvårdsregionen bedöms var fjärde invånare vara 65 år eller äldre år 2035. I Stock-

holms sjukvårdsregion väntas andelen äldre öka till 19 procent under samma period. I 

riket som helhet bedöms cirka 22 procent vara 65 år eller äldre år 2035. Andelen unga 

förväntas också öka något medan andelen personer i yrkesverksam ålder 19–64 år 

beräknas minska.  

 

Den demografiska utvecklingen påverkar efterfrågan på arbetskraft i välfärdstjänsterna 

vård, omsorg och skola. Framskrivningen av behovet av arbetskraft i dessa sektorer 

utgår från befolkningens utveckling och baseras på ett antagande om ett i stort sett 

oförändrat beteende avseende offentlig konsumtion samt oförändrad personaltäthet 

inom välfärdstjänsterna. Vårdkostnaderna bedöms vara större för de allra yngsta och 

för äldre personer. Bedömningen av den framtida efterfrågan på arbetskraft i övriga 

näringsgrenar inom industri, byggverksamhet och privat tjänstesektor baseras på  

den sysselsättningsprognos som ligger till grund för beräkningarna i Trender och 

prognoser 2017 samt den historiska utvecklingen tillsammans med det referensscenario 

över utvecklingen i svensk ekonomi som Konjunkturinstitutet framställde 2016 till 

Energimyndighetens långsiktsscenarier. Detta scenario är ingen prognos utan en möjlig 

utvecklingsbana.  
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Till följd av den starka ökningen av antalet äldre i befolkningen kommer även efterfrå-

gan på arbetskraft, speciellt inom äldreomsorgen, öka kraftigt under kommande decen-

nier. I riket som helhet väntas efterfrågan på arbetskraft inom äldreomsorgen öka med 

omkring 60 procent mellan 2015 och 2035. Även inom hälso- och sjukvården bedöms 

efterfrågan på arbetskraft öka relativt starkt. På riksnivå beräknas en ökning med drygt 

20 procent. Samtidigt väntas den totala sysselsättningen på hela arbetsmarknaden öka 

med cirka 13 procent. I Stockholms sjukvårdsregion bedöms den totala sysselsätt-

ningen öka med 24 procent medan den väntas vara i stort sett oförändrad i Norra 

sjukvårdsregionen fram till 2035.  

 

Diagram 3. Framskrivning av efterfrågan på arbetskraft per näringsgren samt antalet 

sysselsatta totalt (samtliga näringsgrenar), förändring 2015–2035 i procent  

 

Källa: Prognosinstitutet, SCB 

 
Befolkningsutvecklingen i sjukvårdsregionerna påverkar med andra ord starkt efterfrå-

gan på arbetskraft inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Eftersom befolk-

ningen bedöms växa kraftigt i Stockholms sjukvårdsregion kommer även behovet av 

arbetskraft öka starkt i denna region. I Norra sjukvårdsregionen väntas befolkningen 

däremot endast öka marginellt, vilket medför att efterfrågan på arbetskraft inom hälso- 

och sjukvården utvecklas svagare. Efterfrågan på personal inom äldreomsorgen väntas 

dock öka kraftigt till följd av ett ökat antal äldre.  

 

Förvärvsarbetande med vårdutbildning i relation till befolkningen 
Det finns skillnader mellan olika regioner i Sverige vad gäller andel förvärvsarbetande 

med olika utbildningar i relation till befolkningen. I Stockholms sjukvårdsregion finns 

det cirka 130 förvärvsarbetande med psykologutbildning per 100 000 invånare jämfört 

med cirka 85 i Norra sjukvårdsregionen. Även andelen utbildade apotekare är större, 

cirka 80 per 100 000 invånare i Stockholms sjukvårdsregion jämfört med omkring 20 i 

Norra sjukvårdsregionen. För audionomer finns det däremot inga större skillnader.  

 

Andelen sjuksköterskor i relation till befolkningen är i stället större i Norra sjukvårds-

regionen än i Stockholms sjukvårdsregion. Detta gäller både sjuksköterskor på grund-

nivå och specialistsjuksköterskor. 
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Diagram 4. Förvärvsarbetande per 100 000 invånare 2016 inom hälso- och sjukvårds-

sektorn samt inom övriga branscher på arbetsmarknaden, per sjukvårdsregion och i 

riket 

 
 
Diagram 5. Förvärvsarbetande sjuksköterskor per 100 000 invånare 2016 inom hälso- 

och sjukvårdssektorn samt inom övriga branscher på arbetsmarknaden, per 

sjukvårdsregion och i riket 
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Yrkesprognosen 
Resultatet från näringsgrensprognosen utgör grunden för yrkesprognosen. Resultatet 

från yrkesprognosen ger det prognostiserade antalet sysselsatta per yrke. Beräkning-

arna som genomförts inom ramen för yrkesprognosen är en direkt applicering av de 

beräkningar som använts i Trender och Prognoser 2017. Det innebär att värden för 

riket använts för att skatta yrkenas utveckling inom olika näringsgrenar i de sjukvårds-

regioner som ingår i pilotstudien. I efterfrågeberäkningarna som gjorts inom ramen för 

denna pilotstudie har utvecklingstakterna för yrkenas utveckling inom olika branscher 

från Trender och Prognoser applicerats på regionala skattningar av näringsgrenarnas 

utveckling. I tabellen nedan redovisas utvecklingen för ett antal yrken med stark 

koppling till de fyra utbildningsgrupper som ingår i pilotstudien.  

 

Tabell 13. Årlig förändringstakt för yrken med stark koppling till de fyra 

utbildningsgrupper som ingår i pilotstudien, 2015–2035 

 Yrkesgrupp Riket 
Norra 

sjv.reg. 
Stockholms 

sjv.reg. 
Övriga 

sjv.reg. 

Sjuksköterskor 1,2 0,7 1,6 1,2 

Psykologer, psykoterapeuter 1,7 1,1 2,0 1,6 

Apotekare -0,1 -0,1 0,6 -0,3 

Receptarier -0,2 -0,2 0,3 -0,3 

Audionomer och logopeder 1,0 0,3 1,4 0,8 
Anmärkning: I Yrkesregistret redovisas audionomer tillsammans med logopeder. I Trender och prognoser och 
därmed i pilotstudien redovisas psykologer och psykoterapeuter tillsammans. 
 

Generellt kan sägas att yrkesprognosens inverkan på efterfrågan i de flesta fall är 

begränsad, vilket förklaras av att inverkan från yrkesprognosen justerats ned något till 

följd av ett tidsseriebrott i yrkesregistret4. I stället återspeglar utvecklingstakterna i 

tabell 13 främst den regionala skillnaden i sysselsättningsutvecklingen inom olika 

näringsgrenar. För fyra av de fem yrkesgrupper som redovisas i tabellen ovan är 

inverkan från yrkesprognosen mycket begränsad. Undantaget är psykologer och psyko-

terapeuter där effekter från yrkesprognosen drivit på efterfrågan ytterligare. Den reg-

ionala skillnaden i sysselsättningsutvecklingen inom olika näringsgrenar ligger således 

bakom de regionala skillnaderna i förändringstakterna. Efterfrågan på personal inom 

hälso- och sjukvård och äldreomsorg väntas öka mest inom Stockholms sjukvårds-

region, vilket medför att även efterfrågan på yrken som är vanliga inom dessa 

branscher växer mest där. För riket som helhet väntas en negativ utveckling inom 

detaljhandeln, vilket får till följd att efterfrågan, sett över hela landet minskar något på 

receptarier och apotekare som i stor utsträckning arbetar inom denna bransch. I Stock-

holms sjukvårdsregion väntas dock detaljhandeln växa något, till följd av den kraftiga 

befolkningstillväxten, vilket också medför en ökad efterfrågan på receptarier och 

apotekare. 

 

                                            
4 År 2013 infördes en ny nomenklatur (SSYK2012) i yrkesregistret. Det innebär att SCB, i samband 

med produktionen av yrkesregistret år 2014 samlade in nya yrkesuppgifter för samtliga i populationen. 
Ett betydligt högre bortfall samtidigt som nyckling mellan den nya (SSYK2012) och den gamla 
(SSYK96) standarden i många fall inte är möjlig, påverkar beräkningsunderlaget negativt, varför 
inverkan från yrkesprognosen justerats ned. 
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Utbildningsprognosen 
I utbildningsprognosen skattas hur mixen av olika utbildningar kommer att förändras 

inom olika yrken. Underlaget för utbildningsprognosen utgörs av resultatet från yrkes-

prognosen. På detta resultat appliceras ett bedömningsunderlag som anger utbildning-

arnas utveckling inom varje yrkesgrupp. Effekten blir att vissa utbildningar väntas öka 

på bekostnad av andra utbildningar som i stället minskar. Huvudtesen i bedömningsar-

betet är att matchningen mellan yrke och utbildning kommer att utvecklas positivt.  

 

Av tabell 14 framgår att nära 80 procent av de psykologutbildade arbetar i yrkesgrup-

pen Psykologer och psykoterapeuter vid prognosens startår 2015. I utbildningsprogno-

sen bedöms yrket vara matchande för utbildningsgruppen. Det innebär att andelen 

psykologutbildade beräknas öka inom yrkesgruppen. Samma bedömning gäller inom 

yrket Universitets- och högskolelärare.  

 

Tabell 14. Psykologutbildade, fem vanligaste yrken år 2015 samt bedömning i 

utbildningsprognosen  

 Yrkesgrupp 
Andel 

procent Bedömning utbildningsprognos 

Psykologer och psykoterapeuter 79  Ökad andel inom yrket 

Universitets- och högskolelärare 8 Ökad andel inom yrket 

Chefsyrken*  4 Oförändrad andel inom yrket 

Planerare och utredare m.fl. 2 Oförändrad andel inom yrket 

Vård- och omsorgsyrken** 1 Minskad andel inom yrket 
Anmärkning: Gruppen som saknar yrkesuppgift, vilket till övervägande del är en följd av omläggningen av 
yrkesregistret, ingår inte i andelsberäkningarna. 
* Omfattar samtliga yrkesgrupper inom Yrkesområdet 1 Chefsyrken, SSYK2012 
** Omfattar Yrkesgrupp 532 - Undersköterskor, Yrkesgrupp 534 - Skötare, vårdare och personliga assistenter 
m.fl. samt Yrkesgrupp 535 - Tandsköterskor, SSYK2012 

 

Den tredje vanligaste yrkesgruppen är Chefsyrken. I utbildningsprognosen bedöms inte 

matchningen mellan en psykologutbildning och ett chefsyrke vara lika tydlig, varför 

andelen psykologutbildade inom Chefsyrken i stället bedöms förbli oförändrad. Den 

femte vanligaste yrkesgruppen bland psykologutbildade är vård- och omsorgsyrken. 

Denna yrkesgrupp bedöms som icke matchande, vilket innebär att andelen psykolog-

utbildade väntas minska. 

 

Receptarier, Chefsyrken och Apotekare är de tre vanligaste yrkesgrupperna bland 

personer med en apotekarutbildning. I utbildningsprognosen bedöms andelen apotekar-

utbildade öka såväl inom yrkesgruppen Receptarier som inom Apotekare.   

Kopplingen mellan apotekarutbildade och Chefsyrken bedöms inte vara lika tydlig.  

Andelen apotekarutbildade inom chefsyrken beräknas därför förbli oförändrad under 

prognosperioden. 
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Tabell 15. Apotekarutbildade, fem vanligaste yrken år 2015 samt bedömning i 

utbildningsprognosen 

 Yrkesgrupp 
Andel 

procent Bedömning utbildningsprognos 

Receptarier 18 Ökad andel inom yrket 

Chefsyrken* 18 Oförändrad andel inom yrket 

Apotekare  16 Ökad andel inom yrket 

Planerare och utredare m.fl. 9 Ökad andel inom yrket 

Övriga specialister inom hälso- och sjukvård 7 Oförändrad andel inom yrket 
Anmärkning: Gruppen som saknar yrkesuppgift, vilket till övervägande del är en följd av omläggningen av 
yrkesregistret, ingår inte i andelsberäkningarna. 
* Omfattar samtliga yrkesgrupper inom Yrkesområdet 1 Chefsyrken, SSYK2012 

 

Av tabell 16 framgår att cirka 85 procent av sjuksköterskeutbildade på grundnivå 

arbetar inom yrkesgruppen Grund- och specialistsjuksköterskor vid prognosens startår. 

I utbildningsprognosen bedöms matchningen mellan yrke och utbildning vara tydlig, 

varför andelen sjuksköterskeutbildade på grundnivå beräknas öka inom yrkesgruppen. 

 

Tabell 16. Sjuksköterskeutbildade på grundnivå, fem vanligaste yrken år 2015 samt 

bedömning i utbildningsprognosen 

 Yrkesgrupp 
Andel 

procent Bedömning utbildningsprognos 

Grund- och specialistsjuksköterskor** 85 Ökad andel inom yrket 

Chefsyrken* 6 Oförändrad andel inom yrket 

Vård- och omsorgsyrken*** 2 Minskad andel inom yrket 

Planerare och utredare m.fl. 1 Oförändrad andel inom yrket 

Försäkringsrådgivare, företagssäljare 1 Minskad andel inom yrket 
Anmärkning: Gruppen som saknar yrkesuppgift, vilket till övervägande del är en följd av omläggningen av 
yrkesregistret, ingår inte i andelsberäkningarna. 
* Omfattar samtliga yrkesgrupper inom Yrkesområdet 1 Chefsyrken, SSYK2012 
** Omfattar samtliga yrkesgrupper inom 222 och 223 - Sjuksköterskor, SSYK2012 
*** Omfattar Yrkesgrupp 532 - Undersköterskor, Yrkesgrupp 534 - Skötare, vårdare och personliga assistenter 
m.fl. samt Yrkesgrupp 535 - Tandsköterskor, SSYK2012 

 

Matchningen mellan sjuksköterskeutbildade på grundnivå och Chefsyrken bedöms inte 

vara lika tydlig varför andelen med denna utbildning beräknas vara oförändrad inom 

yrkesgruppen. Cirka två procent av de sjuksköterskeutbildade på grundnivå arbetar 

som Vård- och omsorgspersonal. En sjuksköterskeutbildning bedöms ligga på en för 

hög utbildningsnivå för denna yrkesgrupp och andelen sjuksköterskeutbildade på 

grundnivå beräknas därför minska inom yrkesgruppen. 

 

Vid prognosens basår (2015) arbetade drygt 80 procent av de audionomutbildade inom 

gruppen Audionomer och logopeder. I utbildningsprognosen bedöms detta vara målyr-

kesgruppen varför andelen audionomer beräknas öka. Chefsyrken är den näst vanlig-

aste yrkesgruppen. Dock arbetar endast 5 procent av de utbildade inom denna yrkes-

grupp. Kopplingen mellan yrke och utbildning bedöms här inte vara lika tydlig. Det 

innebär att andelen audiomutbildade inom Chefsyrken bedöms vara oförändrad under 

prognosperioden. 
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a
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riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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Tabell 17. Audionomutbildade, fem vanligaste yrken år 2015 samt bedömning i 

utbildningsprognosen 

 Yrkesgrupp 
Andel 

procent Bedömning utbildningsprognos 

Audionomer och logopeder 81 Ökad andel inom yrket 

Chefsyrken* 5 Oförändrad andel inom yrket 

Grund- och specialistsjuksköterskor** 2 Oförändrad andel inom yrket 

Försäkringsrådgivare, företagssäljare 2 Oförändrad andel inom yrket 

Vård- och omsorgsyrken*** 1 Minskad andel inom yrket 
Anmärkning: Gruppen som saknar yrkesuppgift, vilket till övervägande del är en följd av omläggningen av 
yrkesregistret, ingår inte i andelsberäkningarna. 
* Omfattar samtliga yrkesgrupper inom Yrkesområdet 1 Chefsyrken, SSYK2012 
** Omfattar samtliga yrkesgrupper inom Yrkesgrupp 222 –Sjuksköterskor, SSYK2012 
*** Omfattar Yrkesgrupp 532 - Undersköterskor, Yrkesgrupp 534 - Skötare, vårdare och personliga assistenter 
m.fl. samt Yrkesgrupp 535 – Tandsköterskor, SSYK2012 
 

Effekten på efterfrågan av utbildningsprognosen är liten för en utbildning som redan 

i dag har en bra matchning mellan utbildning och yrke, vilket är fallet för tre av de fyra 

utbildningsgrupper som ingår i pilotstudien. Tabellen över de vanligaste yrkes-

grupperna för apoteksutbildade visar att kopplingen mellan yrke och utbildning inte är 

lika tydlig som för övriga tre utbildningsgrupper.  

 

Den slutliga effekten från utbildningsprognosen på efterfrågan för de fyra utbildnings-

grupperna redovisas i tabell 18. Resultaten visar att inverkan från utbildningsprognosen 

är kraftigast för apotekarutbildade, där matchningen mellan utbildning och yrke i dag 

är minst tydlig. För psykologutbildade och sjuksköterskeutbildade på grundnivå har 

utbildningsprognosen en mindre påverkan på efterfrågan. För efterfrågan på audionom-

utbildade har utbildningsprognosen en mycket begränsad inverkan. Detta förklaras av 

att en hög andel redan i dag arbetar inom målyrket samtidigt som utbildningen har en 

relativt smal arbetsmarknad. 
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porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 
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sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 
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lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 
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1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Tabell 18.  Förändring av efterfrågan på de fyra utbildningsgrupperna fram till år 

2035 (Förslag: lägg till en rad per sjukvårdsregion med efterfrågan 2015 (dvs. antal 

förvärvsarbetande 2015, värdena finns i tabell 2) 

  Psykolog- 
utbildade 

Apotekar-
utbildade 

Sjuksköterske-
utb. grundnivå 

Audionom-
utbildade 

Norra 
sjukvårds- 
Regionen 

Förvärvs-
arbetande 2015 

763 160 6547 84 

Utveckling 
efterfrågan 200 25 1 460 5 

varav     

Näringsgrens- 
& yrkes-                   
prognos 

180 20 1 330 * 

varav     

Utbildnings-
prognos 20 5 130 * 

Stockholms 
sjukvårds- 
region 

Förvärvs-
arbetande 2015 

2 982 1 822 14 617 227 

Utveckling 
efterfrågan 1 370 500 6 790 85 

varav     

Näringsgrens- 
& yrkes- 
prognos 

1 250 410 6 180 80 

varav     

Utbildnings-
prognos 120 90 610 5 

Övriga 
Sjukvårds- 
regioner 

Förvärvs-
arbetande 2015 

5 981 2 587 45 598 747 

Utveckling 
efterfrågan 2 200 660 15 320 165 

varav     

Näringsgrens- 
& yrkes- 
prognos 

2 000 540 13 940 160 

varav     

Utbildnings-
prognos 200 120 1 380 5 

Riket 

Förvärvs-
arbetande 2015 

9 726 4 569 66 762 1 058 

Utveckling 
efterfrågan 3 770 1 180 23 570 250 

varav     

Näringsgrens- 
& yrkes- 
prognos 

3 430 970 21 450 240 

varav     

Utbildnings-
prognos 

340 210 2 120 10 

* För få observationer för att kunna redovisas. 
Anmärkning: Värdena i tabellen är resultatet av en pilotstudie, som har gjorts för att utreda möjligheterna att 
utveckla långsiktiga prognoser inom hälso- och sjukvårdsområdet. För att kunna utvärdera prognosmodellen 
redovisas resultaten med en detaljeringsgrad som normalt inte används i prognoser.   
 
 



 

 

 29(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 
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ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -
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iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -
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4. Resultat på nationell och regional 
nivå 

Tolkningen av prognosresultaten 

Det primära syftet med beräkningarna av framtida tillgång och efterfrågan på arbets-

kraft är inte att kvantifiera antalet personer som det är brist eller överskott på utan i 

stället att visa inom vilka kompetenser det på sikt kan komma att vara stora obalanser 

mellan tillgång och efterfrågan om utvecklingen fortsätter i nuvarande banor. En viktig 

faktor för att rätt kunna göra denna tolkning är hur situationen ser ut i utgångsläget. För 

en bedömning på lång sikt kan en kvalitativ bedömning avseende brist, balans eller 

överskott i utgångsläget räcka. För att resultaten skall kunna tolkas även på kortare sikt 

(de närmaste åren) är det dock nödvändigt med en kvantitativ uppgift vid prognosens 

starttidpunkt.  

 

Vid starttidpunkten för prognosen finns i dag inga kvantitativa uppgifter om balans-

läget mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Detta medför att skillnaden mellan 

den beräknade framtida efterfrågan och den beräknade framtida tillgången på arbets-

kraft inte direkt kan tolkas som framtida överskott, balans eller underskott på arbets-

kraft.  

 

Den enda kvantitativa skillnad som kan mätas mellan tillgång och efterfrågan i utgång-

släget är arbetslösheten. Inom samtliga utbildningsgrupper finns alltid en viss grad av 

arbetslöshet. Efterfrågan kan därför i utgångsläget aldrig vara större än tillgången. 

Detta medför att situationen i utgångsläget för prognosen, det sista året med faktiska 

uppgifter, alltid redovisar en viss grad av överskott oavsett hur det faktiskt förhåller sig 

avseende brist, balans eller överskott på arbetskraft med en viss utbildning. För de 

aktuella vårdutbildningarna är arbetslösheten ytterst marginell. 

 

Tolkningen ska, när uppgifter om balansläget vid starttidpunkten saknas, därför vara en 

tolkning av utvecklingen av efterfrågan kontra utvecklingen av tillgången, exempelvis 

att efterfrågan beräknas utvecklas starkare än tillgången under prognosperioden.  

Finns det kvalitativa bedömningar av utgångsläget, exempelvis att det är brist på utbil-

dade av ett visst slag, kan tolkningen ske utifrån denna kunskap. 

 

I de fall bedömningarna är att det i utgångsläget är brist på arbetskraft med viss utbild-

ning och där prognosberäkningarna visar en utveckling där: 

- efterfrågan beräknas utvecklas starkare än tillgången, bör tolkningen vara risk för 

tilltagande brist på sikt 

- efterfrågan beräknas utvecklas i samma takt som tillgången, bör tolkningen vara risk 

för fortsatt brist på sikt 

- efterfrågan beräknas utvecklas svagare än tillgången, bör tolkningen vara en mildrad 

brist, balans eller risk för överskott på sikt. 
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I de fall bedömningarna är att det i utgångsläget är balans mellan tillgång och efter-

frågan på arbetskraft med viss utbildning och prognosberäkningarna visar en 

utveckling där 

- efterfrågan beräknas utvecklas starkare än tillgången, bör tolkningen vara risk för 

brist på sikt 

- efterfrågan beräknas utvecklas i samma takt som tillgången, bör tolkningen vara 

fortsatt balanserat läge på arbetsmarknaden på sikt 

- efterfrågan beräknas utvecklas svagare än tillgången, bör tolkningen vara risk för 

överskott på sikt. 

 

I de fall bedömningarna är att det i utgångsläget är överskott på arbetskraft med viss 

utbildning och där prognosberäkningarna visar en utveckling där 

- efterfrågan beräknas utvecklas starkare än tillgången, bör tolkningen vara mildrat 

överskott, balans eller risk för brist på sikt 

- efterfrågan beräknas utvecklas i samma takt som tillgången, bör tolkningen vara risk 

för fortsatt överskott på sikt 

- efterfrågan beräknas utvecklas svagare än tillgången, bör tolkningen vara risk för 

tilltagande överskott på sikt. 

 

Om skillnaden mellan utvecklingen av tillgången och utvecklingen av efterfrågan fram 

till år 2035 ligger på en nivå omkring ±5 procent bedöms utvecklingen gå i samma 

takt.   
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rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Resultat för fyra utbildningsgrupper 

Apotekarutbildade 

År 2015 förvärvsarbetade närmare 4 600 personer med apotekarutbildning. I 

Stockholms sjukvårdsregion var antalet förvärvsarbetande med apotekarutbildning 

1 800 och i Norra sjukvårdsregionen 160.  

 

Hälften av de apotekarutbildade i riket arbetade inom handeln, varav 40 procent inom 

detaljhandeln, där apotekshandeln ingår, och 10 procent inom partihandeln. Endast 9 

procent eller 400 personer arbetade inom hälso- och sjukvårdssektorn år 2015.  

 

Arbetsgivarnas bedömning i Arbetskraftsbarometern5 har visat brist på apotekare under 

flera år. Under prognosperioden beräknas antalet nybörjare på apotekarprogrammet till 

närmare 300 per år. Under samma period beräknas examensfrekvensen för kvinnor till 

cirka 70 procent och för män till 60 procent. Detta ger på sikt cirka 200 examinerade 

per år i riket. Medelåldern är förhållandevis låg och år 2015 var endast omkring 35 pro-

cent av de förvärvsarbetande med en apotekarutbildning 45 år eller äldre. Eftersom 

storleken på examinationen antas bli betydligt större än den förväntade pensionsav-

gången beräknas tillgången i riket öka med 33 procent under prognosperioden. 

Efterfrågan beräknas samtidigt öka med omkring 26 procent fram till år 2035. 

 

Detta betyder att arbetsmarknadsläget bland apotekarutbildade förväntas bli något mer 

balanserat under prognosperioden. Utvecklingen skiljer sig dock mellan sjukvårdsreg-

ionerna. I Stockholms sjukvårdsregion bedöms tillgången öka i ungefär samma 

utsträckning som efterfrågan, varför dagens arbetsmarknadsläge kan komma att kvar-

stå. I Norra sjukvårdsregionen väntas däremot tillgången öka ungefär dubbelt så 

mycket som efterfrågan under prognosperioden. Den svagare efterfrågeutvecklingen i 

Norra sjukvårdsregionen beror på en lägre befolkningstillväxt än i övriga riket. 

 

Diagram 6. Tillgång och efterfrågan på apotekarutbildade, prognos från 2016 

 

                                            
5 Arbetskraftsbarometern 2018, SCB 
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 33(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

 

 

 

 

Tabell 19. Tillgång och efterfrågan på apotekarutbildade per sjukvårdsregion          

Procentuell utveckling 2015-2035 

  Riket 
Norra 

sjv.reg. 
Stockholms 

sjv.reg. 
Övriga 

sjv.reg. 

Tillgång 33 31 27 37 

Efterfrågan 26 16 28 25 

Skillnad tillgång-efterfrågan 7 15 -1 12 
     

Efterfrågan hälso- och sjukvård -18 -4 -59 -4 
Anmärkning: ”Skillnad tillgång-efterfrågan” avser differensen mellan den procentuella utvecklingen                 
2015-2035 av tillgången och efterfrågan.             
Inom hälso- och sjukvården beräknas efterfrågan på apotekarutbildade minska. Detta beror på att en del 
apotekarutbildade som förvärvsarbetar inom hälso- och sjukvården arbetar i yrken som inte bedöms vara 
adekvata för dem. Samtidigt arbetar endast 9 procent av de apotekarutbildade inom hälso- och sjukvården. 
Målyrkena för denna utbildningsgrupp ligger framför allt utanför hälso- och sjukvårdsområdet, många arbetar 
inom apotekshandeln.  
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 34(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Audionomutbildade 

I Trender och prognoser 2017 gjordes det inte någon framtidsbedömning för audio-

nomutbildade. Därför har en prognos tagits fram för denna utbildningsgrupp specifikt 

för pilotstudien.  

 

År 2015 fanns det drygt 1 000 audionomutbildade som förvärvsarbetade. Av dessa 

arbetade närmare 230 i Stockholms sjukvårdsregion och cirka 85 i Norra sjukvårds-

regionen. Ungefär 75 procent arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet i riket. Drygt 

10 procent arbetar inom parti- och detaljhandeln. Antalet nybörjare på audionom-

programmet beräknas till närmare 100 per år under prognosperioden. Examensfrekven-

sen för kvinnor och män beräknas till närmare 70 procent respektive närmare 60 pro-

cent, vilket på sikt ger drygt 60 examinerade audionomer per år. År 2015 var cirka 

50 procent av de förvärvsarbetande med en audionomutbildning 45 år eller äldre. Då 

storleken på examinationen antas bli betydligt större än den förväntade pensionsav-

gången beräknas tillgången i riket öka med 30 procent under prognosperioden.  

 

Efterfrågan bedöms samtidigt växa med omkring 24 procent fram till 2035. Efterfrå-

geökningen förklaras bland annat av befolkningsökningen fram till år 2035 och det 

ökade behovet av personal inom hälso- och sjukvård som detta väntas medföra. Då 

tillgången och efterfrågan på audionomutbildade beräknas öka i ungefär samma 

omfattning fram till 2035 medför det att dagens situation på arbetsmarknaden för denna 

grupp kommer att vara relativt oförändrad vid prognosperiodens slut. Stockholms 

sjukvårdsregion beräknas ha en starkare tillväxt av både tillgång och efterfrågan än 

övriga riket medan utvecklingen i den Norra sjukvårdsregionen väntas bli svagare. 

 

Denna utbildningsgrupp är liten till antalet, vilket innebär svårigheter att bedöma såväl 

den framtida tillgången som efterfrågan. Det kan vara problematiskt att identifiera och 

fånga efterfrågan för små utbildningsgrupper. Detsamma gäller för tillgångsberäkning-

arna, där små förändringar i tillgången kan ha stor påverkan på slutresultatet. Små 

utbildningsgrupper är mer känsliga för tillfälliga förändringar i exempelvis flyttningar, 

vilket kan göra det bekymmersamt att bedöma den framtida utvecklingen. Detta gäller 

speciellt på regional nivå.  

 

Diagram 7. Tillgång och efterfrågan på audionomutbildade, prognos från 2016 
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 35(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

 

 

 

 

Tabell 20. Tillgång och efterfrågan på audionomutbildade per sjukvårdsregion          

Procentuell utveckling 2015-2035 

  Riket 
Norra 

sjv.reg. 
Stockholms 

sjv.reg. 
Övriga 

sjv.reg. 

Tillgång 30 8 45 28 

Efterfrågan 24 5 38 22 

Skillnad tillgång-efterfrågan 6 3 7 6 
     

Efterfrågan hälso- och sjukvård 26 10 41 23 
Anmärkning: ”Skillnad tillgång-efterfrågan” avser differensen mellan den procentuella utvecklingen               
2015-2035 av tillgången och efterfrågan. 
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 36(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Psykologutbildade 

Det fanns cirka 9 700 förvärvsarbetande med psykologutbildning år 2015. Av dessa 

förvärvsarbetade närmare 3 000 i Stockholms sjukvårdsregion och drygt 750 i Norra 

sjukvårdsregionen. Drygt 60 procent av de psykologutbildade arbetar inom hälso- och 

sjukvårdssektorn. Omkring 10 procent arbetar inom offentlig förvaltning och cirka 7 

procent på universitet och högskolor. Närmare 5 procent arbetar inom grund- och gym-

nasieskolan. Omkring hälften av arbetsgivarna uppger i Arbetskraftsbarometern6 att det 

är brist på nyutexaminerade psykologer. Antalet nybörjare på programmet mot psyko-

logexamen beräknas vara cirka 750 per år under prognosperioden. Examensfrekvensen 

för kvinnor och män beräknas till cirka 90 respektive närmare 80 procent. Tillsammans 

ger detta på sikt cirka 650 examinerade psykologer per år i riket. Eftersom examinat-

ionen bedöms bli betydligt större än de förväntade pensionsavgångarna, beräknas till-

gången öka med cirka 55 procent fram till år 2035. År 2015 var hälften av de förvärvs-

arbetande med en psykologutbildning 45 år eller äldre. 

 

Efterfrågan på psykologutbildade bedöms öka med 39 procent under samma period, 

vilket på sikt kan ge en mer balanserad situation på arbetsmarknaden än i dag. 

Efterfrågeökningen förklaras bland annat av befolkningsökningen fram till år 2035 och 

det ökade behovet av personal inom hälso- och sjukvård som detta väntas medföra. 

Ytterligare en del förklaras av att andelen psykologer beräknas fortsätta att öka. Till-

gången på psykologutbildade beräknas öka mest i Norra sjukvårdsregionen medan 

efterfrågan bedöms öka starkast i Stockholms sjukvårdsregion. I Stockholms sjuk-

vårdsregion väntas tillgången öka något mer än efterfrågan, vilket på sikt kan ge ett 

mer balanserat arbetsmarknadsläge. I Norra sjukvårdsregionen beräknas däremot till-

gången öka väsentligt mer än efterfrågan. Samtidigt är antalet psykologutbildade i 

relation till befolkningen färre i dag i Norra sjukvårdsregionen än i Stockholms sjuk-

vårdsregion, vilket kan vara en indikation på att dagens brist skulle kunna vara större i 

Norra sjukvårdsregionen. Den större tillgångsökningen i Norra sjukvårdsregionen 

skulle även kunna medföra ett ändrat flyttmönster i framtiden.  

 

Diagram 8. Tillgång och efterfrågan på psykologutbildade, prognos från 2016 
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Tabell 21. Tillgång och efterfrågan på psykologutbildade per sjukvårdsregion. 

Procentuell utveckling 2015–2035 

  Riket 
Norra 

sjv.reg. 
Stockholms 

sjv.reg. 
Övriga 

sjv.reg. 

Tillgång 55 77 54 52 

Efterfrågan 39 26 46 37 

Skillnad tillgång-efterfrågan 16 51 8 15 
     

Efterfrågan hälso- och sjukvård 55 42 63 52 
Anmärkning: ”Skillnad tillgång-efterfrågan” avser differensen mellan den procentuella utvecklingen               
2015 –2035 av tillgången och efterfrågan. 
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Sjuksköterskeutbildade på grundnivå 

År 2015 förvärvsarbetade närmare 67 000 personer med sjuksköterskeexamen. I 

Stockholms sjukvårdsregion arbetade cirka 14 600 och i Norra sjukvårdsregionen drygt 

6 500. De flesta sjuksköterskor arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn, cirka 86 pro-

cent. Enligt arbetsgivarnas bedömning i Arbetskraftsbarometern7 har det under flera år 

varit brist på nyutexaminerade sjuksköterskor på grundnivå.  

 

Antalet nybörjare mot sjuksköterskeexamen beräknas till omkring 5 800 per år under 

prognosperioden. Examensfrekvensen för kvinnor och män beräknas till närmare 

80 procent respektive 65 procent, vilket på sikt ger cirka 4 400 examinerade sjuk-

sköterskor per år. Drygt 40 procent av de förvärvsarbetande med en sjuksköterske-

utbildning var 45 år eller äldre år 2015 och pensionsavgångarna väntas därför bli mått-

liga fram till år 2035. Då storleken på examinationen antas bli betydligt större än den 

förväntade pensionsavgången beräknas tillgången i riket öka med cirka 34 procent 

under prognosperioden.  

 

Den väntade befolkningstillväxten fram till år 2035 samt att andelen äldre i befolk-

ningen växer medför en ökad efterfrågan på sjuksköterskor inom både hälso- och sjuk-

vården och äldreomsorgen. Tillgången och efterfrågan på sjuksköterskeutbildade 

beräknas på riksnivå öka i ungefär samma omfattning fram till 2035. Detta innebär att 

dagens bristsituation väntas vara relativt oförändrad vid prognosperiodens slut. 

Utvecklingen skiljer sig dock något på regional nivå. Liksom på riksnivå förväntas till-

gång och efterfrågan utvecklas i ungefär samma takt i Norra sjukvårdsregionen, vilket 

medför ett i stort sett oförändrad arbetsmarknadsläge. I Stockholms sjukvårdsregion 

bedöms däremot efterfrågan växa starkare än tillgången. Detta kan komma att medföra 

en ökad brist på sjuksköterskor i Stockholms sjukvårdsregion. Den starka efterfråge-

tillväxten i Stockholms sjukvårdsregion beror på den förhållandevis stora befolknings-

tillväxten inom regionen. 

 

Diagram 9. Tillgång och efterfrågan på sjuksköterskeutbildade på grundnivå, 

prognos från 2016 

 

                                            
7 Arbetskraftsbarometern 2018, SCB 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Riket

Tillgång Efterfrågan Efterfrågan hälso- och sjukvård



 

 

 39(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

 

 

 

 

Tabell 22. Tillgång och efterfrågan på sjuksköterskeutbildade på grundnivå, per 

sjukvårdsregion. Procentuell utveckling 2015-2035 

  Riket 
Norra 

sjv.reg. 
Stockholms 

sjv.reg. 
Övriga 

sjv.reg. 

Tillgång 34 27 28 37 

Efterfrågan 35 22 46 34 

Skillnad tillgång-efterfrågan -1 5 -18 3 
     

Efterfrågan hälso- och sjukvård 39 27 55 37 
Anmärkning: ”Skillnad tillgång-efterfrågan” avser differensen mellan den procentuella utvecklingen          
2015-2035 av tillgången och efterfrågan 
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Alternativa scenarier 

Prognosmodellen beräknar också effekterna av några alternativa scenarier. Dessa är 

vidareutbildning av sjuksköterskeutbildade på grundnivå till specialistsjuksköterskor, 

ökad tjänstgöringsomfattning, digitalisering och arbetsuppgiftsväxling. Vidareutbild-

ning och ökad tjänstgöringsomfattning påverkar tillgången på arbetskraft i utbildnings-

grupperna. Digitalisering och arbetsuppgiftsväxling bedöms inverka på efterfrågan på 

arbetskraft. Effekten av dessa alternativa scenarier antas påverka efterfrågan inom 

hälso- och sjukvårdsområdet för tre av utbildningsgrupperna. För apotekare antas de 

alternativa scenarierna däremot påverka efterfrågan på hela arbetsmarknaden eftersom 

majoriteten av de apotekarutbildade arbetar utanför hälso- och sjukvårdsområdet. 

Effekten av de alternativa scenarierna antas ske successivt fram till prognosperiodens 

slut 2035.  

 

I pilotstudien har grova skattningar för de olika antagandena gjorts av Socialstyrelsen 

och UKÄ baserat på ett urval olika kunskapsunderlag samt diskussioner med 

uppdragets expertgrupp för statistik och prognoser (se tabell 23 och 24). Det primära 

syftet med att utveckla de alternativa scenarierna har varit att testa hur prognos-

modellen kan ta hänsyn till dessa antaganden. De resulterande prognostiserade 

effekterna av antagandena i de kommande avsnitten kan ses som en möjlig utveckling, 

men antaganden behöver förfinas och analyseras vidare. 

 

Tabell 23. Alternativa antaganden för tillgången per utbildningsgrupp 

Riket 
Audionom-
utbildade 

Apotekar-
utbildade 

Psykolog-
utbildade 

Sjuksköterske-
utb. på grundnivå 

Vidareutb. av sjuksköterskor, 
antal    10 230 
Ökad tjänstgöringsomfattn. 
% av heltid 95 95 95 95 

     

Stockholms sjukvårdsregion 
Audionom-
utbildade 

Apotekar-
utbildade 

Psykolog-
utbildade 

Sjuksköterske-
utb. på grundnivå 

Vidareutb. av sjuksköterskor, 
antal    1 820 
Ökad tjänstgöringsomfattn. 
% av heltid 95 95 95 95 

     

Norra sjukvårdsregionen 
Audionom-
utbildade 

Apotekar-
utbildade 

Psykolog-
utbildade 

Sjuksköterske-
utb. på grundnivå 

Vidareutb. av sjuksköterskor, 
antal    1 150 
Ökad tjänstgöringsomfattn. 
% av heltid 95 95 95 95 
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Tabell 24. Alternativa antaganden, procentuell förändring av efterfrågan per 

yrkesgrupp  

Riket Audionomer Apotekare Psykologer 
Grundutbildade 
sjuksköterskor 

Digitalisering -5 -5 -5 -10 

Arbetsuppgiftsväxling  10 -5 -20 
     

Stockholms 
sjukvårdsregion Audionomer Apotekare Psykologer 

Grundutbildade 
sjuksköterskor 

Digitalisering -5 -5 -5 -10 

Arbetsuppgiftsväxling  10 -5 -20 
     

Norra sjukvårdsregionen Audionomer Apotekare Psykologer 
Grundutbildade 
sjuksköterskor 

Digitalisering -10 -10 -10 -15 

Arbetsuppgiftsväxling   10 -10 -20 

 

Vidareutbildning till specialistsjuksköterskor 

I detta alternativ beräknas hur mycket grundutbildningen till sjuksköterska behöver 

byggas ut för att täcka den brist som skulle uppstå om de grundutbildade sjuksköters-

korna skulle vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor i större omfattning än tidi-

gare. Detta för att täcka den ytterligare brist på specialistsjuksköterskor som beräknas 

uppstå under prognosperioden och således inte för att täcka upp för den brist som finns 

redan i utgångsläget. 

 

Riket 

Enligt beräkningarna för hela riket bör antalet specialistutbildade sjuksköterskor öka 

med ytterligare 10 230 fram till år 2035 för att täcka den ytterligare brist som uppkom-

mer mellan 2016 och 2035. 

 

För att täcka upp för de ytterligare 10 230 som behöver vidareutbilda sig under pro-

gnosperioden behöver ytterligare cirka 810 personer påbörja grundutbildningen varje 

år från och med läsåret 2016/17. Detta motsvarar en ökning av antalet nybörjare med 

14 procent.  

 

Då det i pilotmodellen inte har beräknats någon framtida tillgång och efterfrågan på 

specialistutbildade sjuksköterskor har den beräknade bristen för riket i detta alternativ-

exempel fördelats regionalt i proportion till storleken på antalet personer med en 

specialistsjuksköterskeutbildning år 2016. 

 

Norra sjukvårdsregionen 

Enligt beräkningarna för den Norra sjukvårdsregionen behöver antalet specialistutbil-

dade sjuksköterskor öka med ytterligare 1 150 fram till år 2035 för att täcka den brist 

som uppkommer mellan 2016 och 2035. 
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För att täcka upp för de ytterligare 1 150 som behöver vidareutbilda sig under prognos-

perioden behöver ytterligare cirka 90 personer påbörja grundutbildningen varje år från 

och med läsåret 2016/17. Detta motsvarar en ökning av antalet nybörjare med 15 pro-

cent.  

 

Stockholms sjukvårdsregion 

Enligt beräkningarna för Stockholms sjukvårdsregion skall antalet specialistutbildade 

sjuksköterskor öka med ytterligare 1 820 fram till år 2035 för att täcka den brist som 

uppkommer mellan 2016 och 2035. 

 

För att täcka upp för de ytterligare 1 820 som behöver vidareutbilda sig under prognos-

perioden behöver ytterligare cirka 150 personer påbörja grundutbildningen varje år från 

och med läsåret 2016/17. Detta motsvarar en ökning av antalet nybörjare med 13 pro-

cent.  

 

Övriga sjukvårdsregioner 

Enligt beräkningarna för övriga sjukvårdsområden skall antalet specialistutbildade 

sjuksköterskor öka med ytterligare 7 260 fram till år 2035 för att täcka den brist som 

uppkommer mellan 2016 och 2035. 

 

För att täcka upp för de ytterligare 7 260 som behöver vidareutbilda sig under prognos-

perioden behöver ytterligare cirka 570 personer påbörja grundutbildningen varje år från 

och med läsåret 2016/17. Detta motsvarar en ökning av antalet nybörjare med 14 pro-

cent.  
 
 

Tabell 25. Sammanfattande tabell avseende alternativet kring vidareutbildning av 

sjuksköterskor 

 Ökad brist på specialist- Ökning av antalet nybörjare per år 

  sjuksköterskor till 2035  Antal Procent 

Riket 10 230 810 14 

Norra 1 150 90 15 

Sthlm 1 820 150 13 

Övriga 7 260 570 14 
Anmärkning: Tabellen visar hur mycket grundutbildningen till sjuksköterska behöver byggas ut för att täcka den 
brist som skulle uppstå om de grundutbildade sjuksköterskorna skulle vidareutbildar sig till specialist-sjuksköters-
kor i större omfattning än tidigare för att täcka den ytterligare brist som beräknas uppstå under prognosperioden 
på specialistsjuksköterskor. 

Ändrad tjänstgöringsomfattning 

Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen, det vill säga arbetstid i procent av 

heltid, antas i dessa alternativ förändras till 95 procent fram till år 2035 för såväl 

grundutbildade sjuksköterskor som utbildade audionomer, apotekare och psykologer.  

 

År 2016 var tjänstgöringsomfattning för hela riket 88,4 procent för sjuksköterskor, 90,8 

procent för audionomutbildade och 90,9 för psykologutbildade, För personer med en 

apotekarutbildning var tjänstgöringsomfattningen 95,9 procent. För apotekarna görs 

därmed inga beräkningar avseende förändrad tjänstgöringsomfattning på den nationella 
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nivån. Beräkningarna är baserade på tjänstgöringsomfattningen för år 2016, vilket är 

första prognosår. 

 

Ändrad tjänstgöringsomfattning påverkar tillgången på arbetskraft8 (på arbetade 

timmar) om antalet förvärvsarbetande är oförändrat. 

 

Det bör observeras att beräkningen av effekten av ändrad tjänstgöringsomfattning 

kompliceras av att de uppgifter beräkningarna grundar sig på är den överenskomna 

tjänstgöringsomfattningen och inte om hur omfattningen i praktiken faktiskt ser ut. 

 
Tabell 26. Genomsnittlig överenskommen tjänstgöringsomfattning (Tjomf) 2016, ny 

antagen Tjomf 2035 samt utvecklingen av tillgången under prognosperioden med 

samma Tjomf som år 2016 och med antagen ny Tjomf år 2035. Procent  

   Utveckling av tillgång 

  
Tjomf 
2016 

Tjomf 
2035 

2016 års 
Tjomf 

2035 års 
Tjomf 

Sjuksköterskeutb. (Riket)  88,4 95,0 32 42 

Psykologutbildade (Riket)  90,9 95,0 51 58 

Audionomutbildade (Riket) 90,8 95,0 27 32 
     
Sjuksköterskeutb. (Norra)  88,7 95,0 26 35 

Psykologutbildade (Norra)  90,4 95,0 77 86 

Apotekarutbildade (Norra) 94,4 95,0 27 27 
     
Sjuksköterskeutb. (Sthlm)  89,7 95,0 26 34 

Psykologutbildade (Sthlm)  93,1 95,0 51 55 

Audionomutbildade (Sthlm) 91,0 95,0 39 45 
Anmärkning: Ändrad tjänstgöringsomfattning beräknas inte för apotekarutbildade i riket totalt och i Stockholms  
sjukvårdsregion då tjänstgöringsomfattningen där ligger över 95 procent år 2016. Tjänstgöringsomfattningen  
beräknas inte heller för audionomutbildade då underlaget för att göra dessa beräkningar är för litet. 

  

                                            
8 De arbetslösa som tillhör tillgången får i detta exempel samma tjänstgöringspotential som genomsnittet av de 

tjänstgörande och även de utanför hälso- och sjukvården beräknas ha samma genomsnittliga tjänstgöring som de 
inom hälso- och sjukvården. Ökar tjänstgöringsomfattningen på sikt med 5 procent så ökar även tillgången på 

arbetskraft (på arbetade timmar) på sikt med 5 procent. 
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Digitaliseringens effekter på efterfrågan av arbetskraft 

I prognosberäkningarna görs ett alternativt scenario över vilken effekt digitaliseringen 

av olika yrkesgruppers arbetsuppgifter bedöms ha på den framtida efterfrågan på 

utbildningsgrupperna. Digitalisering omfattar artificiell intelligens, automatisering och 

robotisering med mera. Ny teknik, ökad användning av digitala verktyg som digitala 

läkarbesök och nätbaserade behandlingsmetoder, e-hälsa och ökad e-handel bedöms 

effektivisera arbetssätt och minska efterfrågan på arbetskraft.  

 

Värdena på digitaliseringsgraden har tagits fram av UKÄ och Socialstyrelsen. Digitali-

seringen och automatiseringen antas vara större i den Norra sjukvårdsregionen än i 

Stockholms sjukvårdsregion och i riket som helhet. Digitaliseringen väntas minska 

efterfrågan på olika utbildningsgrupper i varierande omfattning. Den digitaliserings-

grad som har använts vid beräkningarna antas vara helt genomförd vid prognosens 

slutår 2035.   

 

Vid beräkningarna har effekterna antagits gälla några olika yrken. Även andra yrken 

kan förstås tänkas bli påverkade av digitaliseringen. Ett viktigt arbete vid en eventuellt 

fortsatt framtida analys av digitaliseringens effekter är därför en fullständig genomgång 

av vilka arbetsuppgifter och vilka yrken som kan tänkas komma att påverkas av en 

ökad digitalisering.  

 

Apotekarutbildade 
Eftersom apotekarutbildade framför allt arbetar inom andra näringsgrenar än hälso- och 

sjukvården, så har digitaliseringens effekter för apotekarutbildade beräknats för hela 

arbetsmarknaden. Digitaliseringen bedöms i prognosberäkningarna minska efterfrågan 

på yrkesgruppen Apotekare. 

 

Digitaliseringen bedöms minska efterfrågan på yrkesgruppen apotekare med 5 procent 

i riket som helhet. Samma digitaliseringsgrad väntas för Stockholms sjukvårdsregion. I 

Norra sjukvårdsregionen bedöms digitaliseringen för yrkesgruppen apotekare vara dub-

belt så stor, 10 procent. Eftersom inte alla apotekarutbildade arbetar i yrket apotekare 

blir dock inte effekten på apotekarutbildade lika stor i beräkningarna. I riket och i 

Stockholms sjukvårdsregion beräknas effekten av en digitalisering av apotekarnas 

arbetsuppgifter med 5 procent resultera i en minskad efterfrågan på apotekarutbildade 

med någon procent. I Norra sjukvårdsregionen bedöms efterfrågan minska med några 

procent vid en digitaliseringsgrad på 10 procent. År 2015 arbetade i hela riket i 

genomsnitt ungefär var sjätte med en apotekarutbildning i yrket apotekare. Ungefär 

lika många arbetade som receptarier och samma andel var chefer. Om digitaliseringen 

även bedöms omfatta fler yrkesgrupper, exempelvis receptariernas arbetsuppgifter, 

skulle digitaliseringens effekt naturligtvis öka. 
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Diagram 10. Tillgång och efterfrågan på apotekarutbildade samt effekt av 

digitalisering, prognos från 2016 
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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Audionomutbildade 
Digitaliseringens effekter för audionomutbildade har beräknats för hälso- och sjuk-

vårdssektorn. Digitaliseringen bedöms i prognosberäkningarna minska efterfrågan på 

yrkesgruppen Audionomer och logopeder. Audionomer och logopeder ingår i samma 

yrkesgrupp i SCB:s yrkesregister. 

 

Digitaliseringen bedöms minska efterfrågan på yrkesgruppen audionomer och logope-

der med 5 procent i riket som helhet. Samma digitaliseringsgrad väntas för Stockholms 

sjukvårdsregion. I Norra sjukvårdsregionen bedöms digitaliseringen för yrkesgruppen 

vara dubbelt så stor, 10 procent. Majoriteten av de audionomutbildade arbetar i 

yrkesgruppen audionomer och logopeder, drygt 80 procent. Omkring tre av fyra 

audionomutbildade arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet. I genomsnitt innebär en 

digitalisering av audionomernas arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården ett 

genomslag med drygt hälften av digitaliseringsgraden.  

 

En digitaliseringsgrad på 5 procent i Stockholms sjukvårdsregion och i riket resulterar i 

en minskad efterfrågan på audionomutbildade med cirka 2,5 procent. I Norra sjuk-

vårdsregionen resulterar en digitaliseringsgrad på 10 procent i en minskad efterfrågan 

på omkring 6 procent.  

 

Diagram 11. Tillgång och efterfrågan på audionomutbildade samt effekt av 

digitalisering, prognos från 2016 
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Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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Sjuksköterskeutbildade på grundnivå 
Digitaliseringens effekter för sjuksköterskeutbildade på grundnivå har beräknats för 

hälso- och sjukvårdsområdet och bedöms i prognosberäkningarna minska efterfrågan 

på yrkesgruppen Grundutbildade sjuksköterskor.  

 

Digitaliseringen bedöms minska efterfrågan på yrkesgruppen grundutbildade sjuk-

sköterskor med 10 procent i riket som helhet. Samma digitaliseringsgrad väntas för 

Stockholms sjukvårdsregion. I Norra sjukvårdsregionen bedöms digitaliseringen för 

yrkesgruppen bli större, 15 procent.  

 

De flesta sjuksköterskeutbildade på grundnivå arbetar som grundutbildade sjuksköters-

kor eller specialistsjuksköterskor. Omkring sex av tio arbetar i yrket grundutbildade 

sjuksköterskor, vilket är den yrkesgrupp som digitaliseringens effekter har beräknats 

för i detta alternativ. Majoriteten av sjuksköterskeutbildade på grundnivå arbetar inom 

hälso- och sjukvårdsområdet, 86 procent. Totalt innebär detta att en digitalisering av de 

grundutbildade sjuksköterskornas arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården får ett 

genomslag på cirka hälften av digitaliseringsgraden. Detta betyder att om de grund-

utbildade sjuksköterskornas arbetsuppgifter digitaliseras med 10 procent, så minskar 

efterfrågan på sjuksköterskeutbildade på grundnivå med omkring 5 procent. En digita-

liseringsgrad på 15 procent, som i Norra sjukvårdsregionen, beräknas minska efterfrå-

gan på sjuksköterskeutbildade på grundnivå med cirka 7 procent. Om digitaliseringen 

även bedöms omfatta yrkesgruppen specialistsjuksköterskor skulle effekten av digitali-

seringen öka. 

 

Diagram 12. Tillgång och efterfrågan på sjuksköterskeutbildade på grundnivå 

samt effekt av digitalisering, prognos från 2016 
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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Psykologutbildade 
Digitaliseringens effekter för efterfrågan på psykologutbildade har beräknats för hälso- 

och sjukvårdsområdet och bedöms i prognosberäkningarna minska efterfrågan på 

yrkesgruppen Psykologer och psykoterapeuter.  

 

Digitaliseringen bedöms minska efterfrågan på yrkesgruppen psykologer och psyko-

terapeuter med 5 procent i riket som helhet. Samma digitaliseringsgrad väntas för 

Stockholms sjukvårdsregion. I Norra sjukvårdsregionen bedöms digitaliseringen för 

yrkesgruppen bli dubbelt så stor, 10 procent.  

 

Fyra av fem psykologutbildade i riket arbetar i yrkesgruppen psykologer och 

psykoterapeuter. Omkring 60 procent av de psykologutbildade arbetar inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Totalt innebär detta att en digitalisering av psykologernas 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården inte resulterar i en lika stor nedgång av 

efterfrågan på psykologutbildade som digitaliseringsgraden. Om arbetsuppgifterna för 

yrkesgruppen psykologer och psykoterapeuter inom hälso- och sjukvårdsområdet 

digitaliseras med 5 procent i riket beräknas efterfrågan på psykologutbildade minska 

med ett par procent. I Stockholms sjukvårdsregion bedöms effekten bli ungefär lika 

stor. En digitaliseringsgrad på 10 procent i Norra sjukvårdsregionen beräknas resultera 

i en minskad efterfrågan på psykologutbildade som är ungefär hälften så stor som 

digitaliseringsgraden. Om digitaliseringen även bedöms omfatta dem som arbetar 

utanför hälso- och sjukvårdsområdet skulle effekten av digitaliseringen öka. 

 

Diagram 13. Tillgång och efterfrågan på psykologutbildade samt effekt av 

digitalisering, prognos från 2016 
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Arbetsuppgiftsväxling 

Med arbetsuppgiftsväxling avses när arbetsuppgifter övergår från en yrkesgrupp till en 

annan för att skapa bättre arbetsfördelning mellan yrkesgrupperna eller för att bättre 

nyttja de personalresurser som finns. De antagna värdena på arbetsuppgiftsväxlingen 

för olika yrkesgrupper har tagits fram av UKÄ och Socialstyrelsen. Effekten av arbets-

uppgiftsväxlingen antas vara helt genomförd vid prognosens slutår 2035.  

 

Ett viktigt arbete vid en eventuellt fortsatt framtida analys av arbetsuppgiftsväxlingen 

är att identifiera vilka yrkesgrupper som bedöms byta arbetsuppgifter med varandra 

och i vilken omfattning. Detta för att kunna beräkna den fulla effekten för utbildnings-

grupperna.   

 

Apotekarutbildade 
Eftersom apotekarutbildade framför allt arbetar inom andra näringsgrenar än hälso- och 

sjukvården, så har arbetsuppgiftsväxlingens effekter för apotekarutbildade beräknats 

för hela arbetsmarknaden. Arbetsuppgiftsväxlingen bedöms i prognosberäkningarna 

öka efterfrågan på yrkesgruppen Apotekare. 

 

Apotekare bedöms överta arbetsuppgifter från andra yrkesgrupper i en omfattning av 

10 procent i såväl den Norra sjukvårdsregionen som i Stockholms sjukvårdsregion 

samt i riket som helhet. Men eftersom inte alla utbildade apotekare arbetar i yrket 

apotekare blir inte effekten lika stor som det antagna värdet på arbetsuppgiftsväxlingen 

i beräkningarna. En ökning av uppgifterna för apotekare med 10 procent, resulterar 

därmed endast i förhållandevis små effekter på efterfrågan på apotekarutbildade.  

 

Diagram 14. Tillgång och efterfrågan på apotekarutbildade samt effekt av 

arbetsuppgiftsväxling, prognos från 2016 
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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 54(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Sjuksköterskeutbildade på grundnivå 

Arbetsuppgiftsväxlingens effekter för sjuksköterskeutbildade på grundnivå har beräk-

nats för hälso- och sjukvårdsområdet och bedöms i prognosberäkningarna minska 

efterfrågan på yrkesgruppen Grundutbildade sjuksköterskor.  

Andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet bedöms överta en del av de 

grundutbildade sjuksköterskornas arbetsuppgifter i en omfattning av 20 procent i såväl 

den Norra sjukvårdsregionen som i Stockholms sjukvårdsregion samt i riket som hel-

het. Omkring 85 procent i riket som har en sjuksköterskeexamen förvärvsarbetar inom 

hälso- och sjukvårdsområdet och drygt 60 procent arbetar i yrket grundutbildade sjuk-

sköterskor. En arbetsuppgiftsväxling motsvarande 20 procent för yrkesgruppen grund-

utbildade sjuksköterskor innebär en minskad efterfrågan på utbildningsgruppen sjuk-

sköterskor på grundnivå med omkring 10 procent.  

 

Diagram 15. Tillgång och efterfrågan på sjuksköterskeutbildade på grundnivå 

samt effekt av arbetsuppgiftsväxling, prognos från 2016 
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 55(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

 

 

 

  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Stockholms sjukvårdsregion

Tillgång Efterfrågan Arbetsuppgiftsvxl -20%



 

 

 56(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Psykologutbildade 

Arbetsuppgiftsväxlingens effekter för efterfrågan på psykologutbildade har beräknats 

för hälso- och sjukvårdsområdet och bedöms i prognosberäkningarna minska efterfrå-

gan på yrkesgruppen Psykologer och psykoterapeuter.  

 

Andra yrkesgrupper bedöms överta 5 procent av psykologernas arbetsuppgifter i Stock-

holms sjukvårdsregion och i riket som helhet. I den Norra sjukvårdsregionen antas 

psykologernas arbetsuppgifter minska med 10 procent.  

 

Omkring 60 procent i riket som har en psykologutbildning förvärvsarbetar inom hälso- 

och sjukvårdsområdet och cirka 80 procent arbetar i yrkesgruppen psykologer och 

psykoterapeuter. Om arbetsuppgiftsväxlingen innebär att 5 procent av de arbets-

uppgifter, som i dag utförs av yrkesgruppen psykologer och psykoterapeuter inom 

hälso- och sjukvårdsområdet, i stället övertas av andra personalgrupper, så beräknas 

effekten bli en minskad efterfrågan på psykologutbildade i Stockholms sjukvårdsregion 

och i riket motsvarande ett par procent. I den Norra sjukvårdsregionen beräknas en 

arbetsuppgiftsväxling på 10 procent av psykologernas arbetsuppgifter minska 

efterfrågan på psykologutbildade med omkring 6 procent. Om arbetsuppgiftsväxlingen 

även bedöms omfatta dem som arbetar utanför hälso- och sjukvårdsområdet skulle 

effekten bli större. 

 

Diagram 16. Tillgång och efterfrågan på psykologutbildade samt effekt av 

arbetsuppgiftsväxling, prognos från 2016 
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Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -
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dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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5. Lärdomar av arbetet 

Eftersom prognosmodellen grundar sig på en färdig genomarbetad nationell prognos 

(Trender och prognoser) med ett antal givna antaganden, finns också ett grundscenario 

att utgå ifrån, ta ställning till och eventuellt förändra. Vi har i arbetet med prognos-

modellen identifierat ett antal utmaningar när det gäller denna typ av anpassade 

prognosberäkningar. 

 

 Det är inte möjligt att redovisa de minsta utbildningsgrupperna på regional 

nivå. Orsaken är att såväl tillgångs- som efterfrågeberäkningarna för dessa 

grupper utgår från ett fåtal individers beteende och att de olika beräknings-

stegen därmed lutar sig mot enstaka individers val.  

 Regionala befolkningsprognoser behöver beställas specifikt för de 6 sjuk-

vårdsregionerna, där Hallands län är uppdelad på två sjukvårdsregioner.  

 Så länge vi saknar faktiska uppgifter om balansläget i utgångsläget kan vi inte 

kvantifiera de närmaste årens brist- eller överskottssituation. För att kunna 

redovisa detta behöver vi kvantitativa uppgifter över dagens brist- eller över-

skottssituation att utgå ifrån. Den nya enkäten i NPS skulle kunna utgöra ett 

sådant underlag om de insamlade uppgifterna är heltäckande. Företrädesvis 

gäller detta grupper som huvudsakligen arbetar inom landstingsdriven verk-

samhet. 

 Återstår att utreda om skillnader mellan SCB:s Utbildningsregister och Social-

styrelsens legitimationsregister påverkar prognosutfallet.  

 

Tillgången 
 

 Beräkningarna avseende inrikes omflyttningar är komplexa och resurskrä-

vande.  

 När antalet utbildningsplatser inom en enstaka sjukvårdsregion eller några 

enstaka sjukvårdsregioner markant har förändrats under de senaste åren syns 

detta ännu inte i flyttmönstret. Här finns en problematik som bör hanteras i de 

regionala beräkningarna om den uppstår.  

 Examensfrekvenser på regional nivå beräknas utifrån var nybörjare och 

examinerade är folkbokförda, vilket medför att dessa examensfrekvenser inte 

är jämförbara med officiell examensstatistik.  

 Utbildningsuppgifterna för invandrare kommer för läkare, tandläkare och sjuk-

sköterskor i många fall från självrapporterad uppgift. Denna fråga kan utredas 

ytterligare. 
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hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 
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Efterfrågan  
 

 Efterfrågan på utbildade inom hälso- och sjukvården baseras i dag på vård-

kostnader i Västra Götalandsregionen. Önskvärt vore regionala kostnadsdata 

för de olika sjukvårdsregionerna.  

 Efterfrågan inom äldreomsorgen beräknas på liknande sätt, även här skulle 

regionala data vara bra att utgå från.  

 Att särredovisa efterfrågan inom hälso- och sjukvården är inte lämpligt för 

några utbildningsgrupper, ex. receptarier, apotekare och optiker som huvud-

sakligen arbetar inom detaljhandeln.  

 För små utbildningsgrupper, som dessutom kan vara spridda över många 

yrken, kan det vara svårt att identifiera och fånga efterfrågan, bland annat 

eftersom dessa är mer känsliga för tillfälliga förändringar.  

 I de regionala yrkesprognoserna används utvecklingstakter från Trender och 

prognoser 2017 på nationell nivå. Detta har visat sig vara ytterst resurseffek-

tivt, gett stabila data och fungerat väl.  

 I de fall en utbildning startat först under senare år finns en uppenbar risk att 

efterfrågan underskattas. Åldersanpassningar i utbildningsprognosen måste 

göras för att hantera detta. 

 

Alternativa scenarier 
 

 Ett viktigt arbete vid en fortsatt framtida analys av arbetsuppgiftsväxlingen är 

att identifiera vilka yrkesgrupper som bedöms överta arbetsuppgifter från 

varandra. Detta för att kunna beräkna den fulla effekten för utbildningsgrup-

perna. Skattningar av arbetsuppgiftsväxling kan kräva att ytterligare utbild-

ningsgrupper ingår i beräkningarna, ex. vård- och omsorgsutbildade. 

 Bedömningar av digitaliserings- och automatiseringseffekter är komplexa och 

det saknas applicerbara bedömningar i forskningslitteraturen. För att bedöma 

dessa effekter vore det kanske önskvärt med mer verksamhetsnära input.  

 Vid beräkningarna av digitaliseringen har effekterna endast antagits gälla 

några olika yrken. Även andra yrken kan tänkas bli påverkade av digitali-

seringen. Ett viktigt arbete vid en fortsatt framtida analys av digitaliseringens 

effekter är därför en fullständig genomgång av vilka arbetsuppgifter och vilka 

yrken som kan tänkas komma att påverkas av en ökad digitalisering.  

 Ett tillvägagångssätt för att beräkna digitaliseringens effekter är att justera 

framskrivningstakterna i yrkesprognosen.  

 Att beräkna effekten av tjänstgöringsomfattning är komplicerad då vi har 

uppgifter om överenskommen tjänstgöringsomfattning och inte hur den fak-

tiskt ser ut.  
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Exempel på andra alternativ som kan göras avseende tillgångs- 
och efterfrågeberäkningarna 
 

 Beräkningar över hur många ytterligare utbildningsplatser som behövs för att 

täcka en kommande brist kan göras. Ett alternativ och/eller komplement till 

detta är att pröva effekterna av ökade examensfrekvenser.  

 Ett nytt alternativt scenario skulle kunna vara att justera personaltätheten för 

olika utbildningsgrupper för att utjämna de regionala skillnaderna i landet.  

 Andra tänkbara alternativ på tillgångssidan kan vara antaganden om ett för-

ändrat antal nybörjare under prognosperioden, förändrade examensfrekvenser 

och förändrad migration.  

 

 

Möjlig komplettering med länsprognos 
 

 Under arbetet gång med pilotstudien har det framkommit önskemål om läns-

prognoser för de största utbildningsgrupperna. De utbildningsgrupper som 

skulle kunna komma ifråga är sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och 

läkare. En utredning om resursåtgången för ett sådant tillägg har dock inte 

utretts inom ramen för denna pilotstudie. Den prognosmodell som nu använts i 

de regionala prognoserna bör även kunna användas i en länsprognos. Att 

genomföra en sådan prognos kommer dock att kräva mycket extra resurser.  
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6. Prognosmodell 

I följande avsnitt beskrivs prognosmodellen och de antaganden som ligger till grund 

för beräkningarna. 

 

Prognosmodellens grund är en nationell prognos för hela arbetsmarknaden. Den nat-

ionella prognosen ska bygga på Prognosinstitutets senaste nationella prognos som görs 

vart tredje år (senast redovisad i rapporten Trender och Prognoser 2017). Att beräk-

ningarna i Trender och prognoser ligger som grund för den regionala prognosen beror 

främst på att tillgång och efterfrågan utanför hälso- och sjukvården (SNI 86–88), som 

är en nödvändig del i prognosmodellen, inte skall behöva beräknas på nytt. De region-

ala prognosresultaten för en specifik utbildning kan då stämmas av mot det nationella 

prognosresultatet vilket är en stor fördel. I och med att grunden är en färdig genomar-

betad prognos med ett antal angivna antaganden, finns också ett grundscenario att utgå 

ifrån, ta ställning till och eventuellt förändra.  

Skillnader gentemot den nationella Trender och prognoser som behöver göras i 

kommande prognoser: 

1. Specificering avseende tillgång och efterfrågan för de vårdutbildningar som 

inte tidigare har specificerats i Trender och Prognoser: Audionomer, Dietister, 

Logopeder, Optiker, Ortopedingenjörer, Psykoterapeuter, Sjukhusfysiker och 

Tandtekniker. 

2. Nedbrytning på de sex sjukvårdsregionerna: Norra sjukvårdsregionen, 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Stockholms sjukvårdsregion, Sydöstra 

sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen och Södra sjukvårdsregionen.  

3. Ge utrymme för olika typer av alternativa scenarier avseende tillgången på 

arbetskraft.  
 

Denna pilot avser ett urval av utbildningar och regioner. Nedan redovisas de skillnader 

som görs i piloten jämfört med den ursprungliga nationella prognosen: 

1. Specificering avseende tillgång och efterfrågan för en av de vårdutbildningar 

som inte tidigare har specificerats i Trender och Prognoser: Audionomer. 

2. Nedbrytning på två av de sex sjukvårdsregionerna: Norra sjukvårdsregionen 

och Stockholms sjukvårdsregion för de fyra utbildningsgrupperna Audiono-

mer, Grundutbildade sjuksköterskor, Psykologer och Apotekare. En tredje 

region (= samtliga övriga regioner) skapas för att ge möjlighet till att kunna 

justera mot den nationella prognosen. 

3. Två alternativa antaganden på tillgångssidan: vidareutbildning av sjuksköters-

kor samt ändrad tjänstgöringsomfattning inom de fyra utbildningsgrupperna.  

4. Två alternativa antaganden på efterfrågesidan: digitalisering inom yrkesgrup-

per och arbetsuppgiftsväxling. 

 

Prognoshorisonten har denna gång varit år 2035 - densamma som i den nationella 

prognosen 2035. Beräkningarna ger ett prognosresultat för samtliga prognosår 2016–

2035. Så länge det inte finns några uppgifter om det faktiska balansläget vid 
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Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 
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prognosperiodens starttidpunkt (hur stor bristen eller överskottet på en specifik 

utbildning är) är det olämpligt att bryta ut och endast redovisa resultat för de första 

prognosåren då detta kan skicka ut felaktiga signaler avseende det faktiska balansläget. 

 

Tillgångsberäkningar 

 

Modellen för tillgångsberäkningarna 
 

 
Tillgångsmodellen ger den totala tillgången på utbildade i åldern 16–74 år med fördel-

ning på olika utbildningsgrupper som står till arbetsmarknadens förfogande. Med 

arbetsmarknaden avses hela den nationella (eller regionala) arbetsmarknaden.  

 

1. Befolkningen per utbildning 
Beräkningarna av befolkningens framtida utbildningsstruktur utgår från uppgifter i den 

senaste versionen av SCB:s register över befolkningens utbildning (Utbildningsregist-

ret)9.  

 

Utbildningsregistret omfattar senaste högsta utbildning och avser utbildningar t.o.m. 

vårterminen det aktuella året.  

 

De utbildade är fördelade per region, utbildningsgrupp, kön och ålder (ettårsklass). 

                                            
9 I pilotstudien är det Utbildningsregistret för år 2016 som beräkningarna utgår från trots att det när pilotstudien genomfördes fanns 

tillgänglig data för år 2017. Detta eftersom 2016 var det senaste året som det fanns tillgänglig data för när den nationella 

prognosen gjordes. 
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mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic
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accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 
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Utbildningsgrupperna på eftergymnasial nivå inriktade mot hälso- och sjukvårds-

området motsvarar vanligtvis en yrkesexamen per utbildningsgrupp. 8 av de föreslagna 

21 utbildningarna har tidigare inte särredovisats i SCB:s prognoser.  

 

2. Överlevnadssannolikhet från ett år till nästa 
Befolkningen fördelad efter utbildning år T multipliceras med överlevnadssannolik-

heter för att erhålla antalet som överlever till år T+1. Överlevnadssannolikheterna 

beräknas efter kön och ålder (ettårsklass). Samma överlevnadssannolikheter antas för 

samtliga utbildningsgrupper och samtliga regioner. 

 

3. Examinerade aktuellt år per utbildning 
Framtida antal examinerade beräknas utifrån antalet nybörjare och examensfrekvenser.  

Vanligtvis låses antalet nybörjare enligt senaste kända antal. Till SCB:s senaste nation-

ella prognos (Trender och Prognoser 2017) var senaste läsåret med faktiskt antal 

nybörjare läsåret 2015/16. Utifrån antalet nybörjare höstterminen 2016 och antalet 

antagna vårterminen 2017 skattades antalet nybörjare läsåret 2016/17. För läsåren efter 

2016/17 beräknades antalet nybörjare som ett genomsnitt av det faktiska antalet nybör-

jare 2015/16 och det skattade antalet nybörjare läsåret 2016/1710. Antalet nybörjare 

redovisas med uppdelning på kön och yrkesexamensprogram.  

 

Den regionala indelningen av nybörjarna följer folkbokföring vid registrering. I möjlig-

aste mån bör beräkningen av framtida antal nybörjare följa samma logik som beräk-

ningen av antalet nybörjare nationellt. Om nybörjarstatistiken fluktuerar kraftigt mellan 

åren bör den dock baseras på ett snitt för de senaste åren.   

 

Antagandena om examensfrekvenser per kön för olika yrkesexamensprogram baseras 

på kvoter mellan antalet examinerade under senare läsår och antalet nybörjare ett antal 

år tillbaka i tiden. Hänsyn tas här till utbildningens nominella längd. För att i beräk-

ningarna räknas som examinerad skall man ha tagit en examen som inneburit att man 

höjt sin utbildningsnivå eller tagit en examen på samma nivå men med en annan inrikt-

ning än tidigare. Dessa förändringar skall samtidigt medföra att man byter utbildnings-

grupp. Dessa villkor för att en examen skall räknas som en examen ställs för att den 

framtida examinationen skall följa logiken i Utbildningsregistret som i sin tur, som 

tidigare nämnts, ligger till grund för befolkningens utbildningsuppgifter i utgångsläget.  

 

Examinationen i den nationella prognosen beräknas per kön, ålder (ettårsklass) och 

utbildningsgrupp. Åldersfördelningen för de examinerade hämtas från åldersfördel-

ningen bland examinerade under senare år. 

 

Regionalt beräknas regionspecifika examensfrekvenser baserade på kvoter mellan anta-

let examinerade under senare läsår (regiontillhörighet enligt folkbokföring läsårsmitt 

examensläsåret) och antalet nybörjare ett antal år tillbaka i tiden (regiontillhörighet 

enlig folkbokföring läsårsmitt nybörjarläsåret). För att kunna hantera nybörjare och 

examinerade tillsammans med inrikes omflyttning måste antalet nybörjare och antalet 

                                            
10 Undantaget de utbildningar (Sjuksköterske- och Barnmorskeutbildningarna) som byggdes ut under dessa år där antalet nybörjare 

låstes vid det skattade värdet för läsåret 2016/17.  
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riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -
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nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 
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examinerade beräknas efter folkbokföring. För att vara kompatibelt med in- och utflytt-

ning är det nybörjare och examinerade enligt folkbokföring vid läsårets mitt som 

beräknas. För de som exempelvis varit nybörjare eller tagit en examen under läsåret 

2015/16 blir regionstillhörigheten enligt folkbokföring den 31/12 2015. 

 

4. Examinerades tidigare utbildning (vid vidareutbildning) 
När personer examineras in i en ny utbildningsgrupp måste denna person plockas bort 

från sin tidigare utbildning. Detta görs med hjälp av så kallade vidareutbildningsande-

lar. Vidareutbildningsandelarna beräknas per region, kön, ålder (ettårsklass) och utbild-

ningsgrupp. Exempelvis andelen 24-åriga kvinnor i Norra Sjukvårdsregionen med en 

sjuksköterskeutbildning på grundnivå som vidareutbildar sig från ett år till nästa.  

 

För att beräkna vidareutbildningsandelarna läggs populationerna från två intilliggande 

årsversioner av Utbildningsregistret samman för att skapa så kallade årgångspar. För 

varje årgångspar beräknas hur stor andel av de utbildade, med fördelning på region, 

kön, ålder (ettårsklass) och utbildningsgrupp, som byter utbildningsgrupp mellan de två 

versionerna av Utbildningsregistret. Dessa vidareutbildningsandelar appliceras sedan 

på tillgången varje år för att beräkna ett preliminärt antal som vidareutbildar sig det 

aktuella året.  

 

I den nationella prognosen stäms sedan det preliminära antalet som vidareutbildar sig 

per kön och ålder av mot den totala examinationen det aktuella året. Detta görs för att 

ha kontroll över att antalet som vidareutbildar sig inte överstiger den totala examinat-

ionen.  

 

I den regionala prognosen prognostiseras endast den examination som kommer från de 

21 (i piloten de fyra) specifika utbildningarna och avstämning mot den totala examinat-

ionen i regionen är således inte möjlig. I stället justeras antalet som vidareutbildar sig 

så att summan av antalet som vidareutbilda sig i regionerna är densamma som i riket 

som helhet för en viss utbildning. Bland de 21 utbildningarna är det främst de sjuk-

sköterskeutbildade på grundnivå som vidareutbildar sig.   

 

5. Inrikes in- och utflyttare per utbildning 
Görs enbart i den regionala prognosen 

Utgångspunkten är hur flyttfördelningen sett ut historiskt för de specifika utbildning-

arna och regionerna per kön och ålder. Exempelvis hur stor andel av de psykologutbil-

dade männen i en specifik ålder som flyttar in till regionen respektive flyttar ut från 

regionen mellan två år. 

 

För att beräkna denna flyttfördelning historiskt läggs populationerna från två 

intilliggande årsversioner av Utbildningsregistret samman för att skapa så kallade 

årgångspar. För varje årgångspar beräknas hur stor andel av de utbildade, med fördel-

ning på kön, ålder (ettårsklass) och utbildningsgrupp, som bytt region mellan de två 

versionerna av Utbildningsregistret. I pilotstudien användes de tre årgångsparen 2013–
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ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 
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riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.
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nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 
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1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

2014, 2014–2015 och 2015–2016 för att beräkna flyttfördelningen11.  

 

Denna flyttfördelning appliceras sedan på antalet utbildade det aktuella året per region, 

kön och ålder (ettårsklass) för att i modellen respektive år beräkna antalet som flyttar in 

till respektive ut från regionen med en specifik utbildning. Ökar antalet utbildade i en 

region framöver påverkar det antalet som flyttar ut från regionen samtidigt som ett ökat 

antal utbildade inom andra regioner påverkar antalet som flyttar in till regionen.  

 

Slutligen beräknas en nettoflytt (antal inflyttare minus antal utflyttare).  

I en kommande prognos är det möjligt att pröva ett alternativt beräkningsförfarande 

avseende den inrikes in- och utflyttningen. I detta alternativ utgår man från den region-

ala befolkningsprognosen över antal in- och utflyttare och fördelar därefter dessa per 

utbildning, kön och ålder (ettårsklass), enligt tidigare mönster. Detta kan endast göras 

med en befolkningsprognos som är uppdelad på de specifika regionerna i prognosen. 

Eftersom den befolkningsprognos som användes i pilotberäkningarna utgick från län 

var inte detta möjligt då flytt mellan länsgränserna inom regionerna var inkluderade i 

materialet. Detta tillvägagångssätt skulle, till skillnad från den beräkningsmetod som 

nu använts, ta hänsyn till utvecklingen av det totala antalet in- och utflyttare till reg-

ionen. Samtidigt skulle ett sådant tillvägagångssätt inte ta hänsyn till den framtida 

utvecklingen av antalet utbildade, vilket nuvarande metod gör. 

 

6. In- och utvandrare per utbildning 
Antalet in- och utvandrare fördelade på kön och ålder (ettårsklass) baseras på en 

nationell och en regional befolkningsprognos. 

 

Antagandena om in- och utvandrarnas utbildning sätts var för sig, varefter nettot 

(antalet invandrare minus antalet utvandrare) beräknas per region, kön, ålder (ettårs-

klass) och utbildning. Beräkningsförfarandet är detsamma i både den nationella och 

den regionala prognosen. 

 

Invandrarnas fördelning efter utbildning antas bli densamma som ett vägt genomsnitt 

för de som invandrat under senare år. I denna pilotstudie likt i Trender och Prognoser 

2017 antas fördelningen bli densamma som genomsnittet för de som invandrade åren 

2004–2015. Utbildningsuppgiften hämtas här från migrationstillfället. 

 

Även utvandrarnas fördelning efter utbildning antas bli densamma som ett vägt genom-

snitt för de som utvandrat under senare år. I denna pilotstudie, likt i Trender och 

Prognoser 2017, antas fördelningen bli densamma som genomsnittet för de som 

utvandrade åren 2005–2016. Utbildningsuppgiften hämtas här från året före utvand-

ringen. 

 

För in- och utvandrarna sträcker sig underlaget över en längre tidsperiod för att i 

möjligaste mån undvika att specifika migrationsströmmar ska påverka utbildnings-

                                            
11 Test med en något längre tidsserie (tillägg av årgångsparen 2010–2011 och 2011–2012) gav inte någon större skillnad i 

prognosutfall. 
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strukturen (påverkar såväl invandrarna som utvandrarna, i det senare fallet återutvand-

rarna). 

 

Den källa som här används är utbildningsregistrets migrationstabeller som även omfat-

tar utbildningsuppgifter vid in- och utvandringstillfället som inkommit efter slutdatum 

för den officiella versionen av det aktuella utbildningsregistret.   

 

Uppgifter om invandrares vårdutbildning inhämtas dels via Socialstyrelsens godkän-

nande av utländska vårdutbildningar och dels genom enkäten Utbildning i annat land 

än Sverige som varje år skickas ut till personer som invandrat under det senaste året. 

Från och med 2004 kan utbildningsuppgifter för läkare, tandläkare och sjuksköterskor 

hämtas även från denna källa.  I genomsnitt saknas utbildningsuppgift från invand-

ringstillfället för var femte person som invandrat under tidsperioden 2004–2015. Vad 

avser bortfall av utbildningar inom hälso- och sjukvård finns inga uppgifter.   

 

Befolkningens utbildning 
Efter dessa steg kan befolkningens utbildning ett år efter startåret beräknas.  

 

I den nationella prognosen justeras sedan denna beräknade befolkning mot utfallet i 

befolkningsprognosen det aktuella året. Detta görs per kön och ålder (ettårsklass).  

 

I den regionala prognosen kan inte denna avstämning göras eftersom samtliga utbild-

ningar inte ingår i prognosen. I stället kvotjusteras befolkningens utbildning för region-

erna mot den nationella prognosen för de specifika utbildningarna. Justeringen innebär 

en förändring av antalet utbildade med mindre än ± 1 procent.  

 

Därefter görs ovanstående moment med överlevnad, examination, vidareutbildning, 

inrikes in- och utflyttning, in- och utvandrare och justering mot befolkningsprognosen 

för varje år fram till och med slutåret för prognosen.  

 

7. Relativa arbetskraftstal per utbildning 
Tillgången på utbildade avser dock inte hela befolkningen utan bara dem som står till 

arbetsmarknadens förfogande, det vill säga de som tillhör arbetskraften. Så för varje år 

beräknas, utifrån befolkningens utbildning, även arbetskraftens utbildning. 

 

Vid beräkningen av tillgången (arbetskraften) på utbildade används så kallade relativa 

arbetskraftstal. Med relativa arbetskraftstal avses här andelen av befolkningen med 

uppdelning på region, kön, ålder (ettårsklass) och utbildning som antingen var för-

värvsarbetande i november enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 

(RAMS) eller som var inskrivna på Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller som 

arbetssökande i program med aktivitetsstöd sista dagen i mätmånaderna september, 

oktober och/eller november samma år.  

 

Till beräkningarna i Trender och Prognoser 2017 användes de relativa arbetskraftstalen 

för år 2015 (vilket var det senaste året med faktiska uppgifter). Samma år används i 

pilotstudien. 
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Arbetskraftens utbildning 
I den nationella prognosen stäms arbetskraften slutligen av mot en arbetskraftsprognos 

på nationell nivå. En anledning till det är att arbetskraftstalen beräknas öka framöver, 

framför allt bland de äldre. På så sätt tas hänsyn till denna utveckling. Avstämningen 

görs per kön och ålder (ettårsklass). I den nationella prognosen är nu slutprodukten på 

tillgångssidan framräknad - arbetskraftens utbildning. 

 

Eftersom alla utbildningar inte ingår i den regionala prognosen kan en liknande 

avstämning inte göras på regional nivå. I den regionala prognosen hanteras det i stället 

genom att ta hänsyn till den utveckling av arbetskraftstal som vi ser mellan start- och 

slutår i den regionala arbetskraftsprognosen. I den regionala prognosen stäms slutligen 

arbetskraften för regionerna av mot den nationella arbetskraften för den specifika 

utbildningen. Detta kan göras eftersom ”övriga regioner” har skapats. 

 

8. In- och utpendlare per utbildning 
Görs enbart i den regionala prognosen 

I den regionala prognosen måste dock, för att gå från att omfatta arbetskraften som bor 

i regionen till att omfatta den arbetskraft som arbetar i regionen, ytterligare ett moment 

läggas till: in- och utpendling av arbetskraft.  

 

Utgångspunkten är hur fördelningen ser ut bland pendlarna per utbildning, kön och 

ålder (ettårsklass). Exempelvis hur stor andel av de psykologutbildade männen i en 

specifik ålder som pendlat in till respektive ut från en region det senaste året. I pilot-

studien användes pendlingen år 2015 som underlag.  

 

Denna fördelning appliceras sedan på antalet utbildade det aktuella året per region, kön 

och ålder (ettårsklass) för att i modellen respektive år beräkna antalet som pendlar in 

till respektive ut från regionen med en specifik utbildning. Ökar antalet i arbetskraften 

med en viss utbildning i en region framöver påverkar det antalet som pendlar ut från 

regionen samtidigt som ett ökat antal utbildade inom andra regioner påverkar antalet 

som pendlar in till regionen. Slutligen beräknas nettopendlingen (antal inpendlare 

minus antal utpendlare).  

 

När nettopendlingen lagts till de regionala prognoserna erhålls den regionala arbets-

kraftens med fördelning på utbildning. 
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Efterfrågeberäkningar 

 

 

Efterfrågemodellen genererar en prognos för efterfrågan på utbildade i åldern 16–74 år 

med fördelning på olika utbildningsgrupper. Med arbetsmarknaden avses hela den nat-

ionella (eller regionala) arbetsmarknaden.  

 

Beräkningarna av den framtida efterfrågan på olika utbildningsgrupper startar med en 

befolknings- och sysselsättningsprognos (1) följt av en prognos över den framtida 

efterfrågan på arbetskraft per näringsgren (2). Därefter görs en prognos över utveckl-

ingen av yrkenas andelar per näringsgren, det vill säga yrkesstrukturen per näringsgren 

(3), och slutligen en prognos över hur utbildningarnas andel per yrke utvecklas (4), 

vilken ger utbildningsstrukturen per yrke. De olika stegen i beräkningarna framgår 

översiktligt av figuren ovan.  

 
Befolknings- och sysselsättningsprognos 
I det första steget sammanställs uppgifter från SCB:s senaste befolkningsprognos12. 

Beräkningarna i sysselsättningsprognosen utgår från befolkningsprognosen. Här görs 

antaganden om förvärvsfrekvensens förändring i åldrarna 16–74 år för inrikes respek-

tive utrikes födda kvinnor och män per ettårsklass.  

 

 Förvärvsfrekvensen antas vara oförändrad (2015 års nivå) under prognos-

perioden för följande grupper: 

 Inrikes födda kvinnor och män i åldern 16–60 år.  

 Utrikes födda i Norden, Europa och länder utanför Europa med högt 

HDI13, män och kvinnor i åldern 16–60 år. 

 

 Förvärvsfrekvensen antas öka under prognosperioden för följande grupper: 

                                            
12 Sveriges framtida befolkning 2017–2060  

13 Human Development Index publiceras av FN. I rapporten ” Sveriges framtida befolkning 2017–2060, s61” finns hela 

listan. Några stora invandrarländer i Sverige med högt HDI är länder i fd. Jugoslavien och Iran, medelhögt Irak och lågt 

Afghanistan, Etiopien och Somalia. 
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 För utrikes födda kvinnor och män från länder utanför Europa med lågt 

och medel HDI antas en högre genomsnittlig förvärvsfrekvens på 53 pro-

cent år 2035 jämfört med 44 procent år 2015. Antagandet utgår ifrån att 

denna grupp i dag består av en stor andel som endast har varit bosatta i 

Sverige under en kort tid samtidigt som dessa har en relativt låg förvärvs-

frekvens. Den genomsnittliga förvärvsfrekvensen antas öka med tid i 

Sverige.  

 Bland inrikes och utrikes födda kvinnor och män i åldersgruppen 61–74 år 

gäller att förvärvsfrekvensen i varje ettårsklass antas bli densamma år 

2035 som för den två år yngre ettårsklassen år 2015, det vill säga de som 

är 70 år 2035 antas ha samma förvärvsfrekvens som de som var 68 år 

2015. 

 

Antaganden om utvecklingen av förvärvsfrekvenserna för både inrikes och utrikes 

födda kvinnor och män bygger på observerade historiska trender. I dag arbetar äldre 

personer i högre utsträckning än de gjorde tidigare. Utrikes födda från länder med lågt 

och medel HDI har en högre förvärvsfrekvens ju längre tid de har varit bosatta i 

Sverige, och den tiden förväntas öka under prognosperioden. 

 

Förändringen av förvärvsfrekvensen enligt sysselsättningsprognosens antaganden görs 

genom en linjär framskrivning av utvecklingen mellan senast observerade värde, år 

2015 och prognosens slutår, år 2035.   

 

Sammantaget ger detta det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige år 2035. De 

antaganden som görs i sysselsättningsprognosen kan även appliceras på en regional 

befolkningsprognos och ger då det totala antalet förvärvsarbetande i regionen vid 

prognosens slutår.  

 

Näringsgrensprognos 
I det andra steget görs en näringsgrensprognos. Bedömningen av antalet förvärvs-

arbetande per näringsgren baseras på SCB:s senaste befolkningsprognos samt den 

historiska utvecklingen och trendutvecklingen på arbetsmarknaden tillsammans med 

antaganden från bland annat Långtidsutredningen 2015 och Konjunkturinstitutets 

långsiktiga scenarier. Bedömningarna är konjunkturneutrala, det vill säga det görs inga 

antaganden om hur konjunkturutvecklingen kommer att vara under enstaka år.  

 

Efterfrågan på arbetskraft i den offentliga tjänstesektorns olika delar beräknas utifrån 

den demografiska utvecklingen och baseras på ett antagande om ett i stort sett oföränd-

rat beteende avseende offentlig konsumtion samt oförändrad personaltäthet inom väl-

färdstjänsterna.  

 

Vid beräkningen av efterfrågan på arbetskraft inom hälso- och sjukvården, tandvården, 

äldreomsorgen samt övrig vård och omsorg används relationen mellan befolkningen i 

olika åldrar samt antalet förvärvsarbetande. Men eftersom efterfrågan på hälso- och 

sjukvård samt äldreomsorg skiljer sig väsentligt mellan olika åldersgrupper, tas även 
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hänsyn till det genomsnittliga vård- och omsorgsutnyttjandet i olika åldrar. Antalet för-

värvsarbetande inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen antas därmed under 

prognosperioden följa den demografiska utvecklingen viktat för hur stort nyttjandet av 

hälso- och sjukvård är i olika åldersgrupper.  

 

Det totala antalet förvärvsarbetande i näringsgrensprognosen justeras för att stämma 

överens med antalet förvärvsarbetande enligt sysselsättningsprognosen i steg 1. Resul-

tatet ger ett beräknat antal förvärvsarbetande per näringsgren.  

 

I pilotstudien används utvecklingstakten på nationell nivå även för beräkningen av den 

regionala näringsgrensutvecklingen i de icke-demografirelaterade näringsgrenarna. För 

de demografirelaterade näringsgrenarna hälso- och sjukvård samt äldreomsorg används 

samma genomsnittliga vård- och omsorgsutnyttjande per ålder som på nationell nivå 

men baserat på den specifika befolkningsutvecklingen i respektive region.  

 

Yrkesprognos 
I yrkesprognosen beräknas den framtida fördelningen av yrken per näringsgren som 

tillsammans ger efterfrågan på yrkesgrupper för hela arbetsmarknaden. 

 

En förändrad yrkesstruktur inom en bransch hänger ofta samman med strukturella 

förändringar och teknologisk utveckling inom branschen som innebär att andra typer 

av kompetenser efterfrågas. Prognosen utgår från yrkesandelarnas fördelning per 

näringsgren det senaste året med faktiska uppgifter. Framskrivningen görs utifrån 

yrkesandelarnas historiska utveckling enligt SCB:s yrkesregister.  

 

Från och med årgång 2014 använder SCB:s yrkesregister en ny standard för yrkesklas-

sificering, SSYK 2012. Användningen av den nya standarden innebär ett tidseriebrott 

mot tidigare årgångar som byggde på den äldre standarden, SSYK 96. Då ingen tids-

serie enligt den nya standarden fanns att tillgå görs antaganden om yrkenas utveckling 

utifrån yrkesandelarnas utveckling inom näringsgrenarna under åren 2009–2013, i de 

fall det var möjligt, för att skriva fram nivåerna för perioden 2015 till 2035. 

 

Bedömningarna för yrkesgruppens utveckling inom en näringsgren utgår från föränd-

ringen i procentenheter mellan årparen 2009-2010, 2010–2011, 2011–2012 och 2012–

2013. Ett antal bedömningsregler appliceras sedan på trendutvecklingen inom årparen i 

syfte att fastställa huruvida utvecklingen är av sådan karaktär att yrkets utveckling 

inom en näringsgren ska skrivas fram. I de fall bedömningskriterierna pekar på en 

observerad trend skrivs yrkets utveckling fram till prognosens slutår med reducerad del 

av den genomsnittliga årliga förändringstakten under perioden 2009–2013.  

 

Att reducerad takt används förklaras dels av att tidsseriebrottet komplicerar mätningen 

av den historiska utvecklingen och dels av att det alltid är svårt att bedöma huruvida 

förändringen i yrkesstrukturen kommer att fortgå i samma takt under hela prognos-

perioden.  
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I Trender och Prognoser 2017 används 1/8 av den observerade genomsnittliga föränd-

ringstakten som standard för framskrivningen av yrkesgruppens andel inom en närings-

gren. Utfallet av utvecklingen för samtliga yrkesgrupper i samtliga näringsgrenar kon-

trolleras och justeras i de fall utvecklingen bedöms som osannolik. Främst sker juste-

ringar i fall där framskrivningen resulterat i stora förändringar där trendberäkningen 

bygger på få observationer.  

 

Där ingen tydlig riktning i yrkesandelarnas utveckling kunnat utläsas under perioden 

2009–2013 har yrkeskategorierna behållit 2015 års andel i näringsgrenen fram till år 

2035. 

 

Utvecklingen av efterfrågan på ett yrke kan se olika ut i olika branscher. Det är den 

sammanvägda förändringen i alla näringsgrenar som ger den totala efterfrågan per 

yrkesgrupp vid prognostidens slut.  

 

Osäkerheten i bedömningarna som tidsseriebrottet innebär tillsammans med nödvän-

digheten av ett visst antal observationer för att möjliggöra en tillförlitlig bedömning av 

en trend skapar begränsningar för hur yrkesprognosen kan användas i beräkningar för 

mindre populationer. I pilotstudien för hälso- och sjukvårdspersonal används därför de 

bedömningar som görs för yrkesutvecklingen inom branscherna på nationell nivå även 

vid beräkningen av den regionala utvecklingen. 

 

Jämfört med den yrkesgruppering som användes i Trender och prognoser 2017 måste 

följande yrkesgrupper delas upp: 

- Fysiker och astronomer/Meteorologer  

SSYK 2111 Fysiker och astronomer ska särskiljas från SSYK 2112 Meteorologer   

Under SSYK 2111 finns Sjukhusfysikerna som dock inte kan särskiljas från övriga 

yrkesgrupper under Fysiker och astronomer. 

- Psykologer och psykoterapeuter  

SSYK 2241 Psykologer ska särskiljas från SSYK 2242 Psykoterapeuter (båda grup-

perna skall redovisas). 

- Övriga specialister inom hälso- och sjukvård m.fl.  

SSYK 2282 Dietister, SSYK 2283 Audionomer och Logopeder och SSYK 2284 

Optiker ska särredovisas. Det går dock inte att särskilja Audionomer från Logopeder i 

yrkesregistret.  

- Tekniker bilddiagnostik och medicinskteknisk utrustning/Tandtekniker och ortoped-

ingenjörer m.fl.  

SSYK 3214 Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. skall särredovisas. Det går dock 

inte att särskilja Tandtekniker från Ortopedingenjörer i yrkesregistret. redovisas till-

sammans under 3214).    

 

Fyra tidigare yrkesgrupper blir nu således tio yrkesgrupper.  

- Sjukhusfysiker ligger i gruppen 2111 Fysiker och astronomer 

- Audionomer och logopeder ligger i samma grupp (2283) 

- Ortopedingenjörer och tandtekniker ligger m.fl. i samma grupp (3214).  
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Utbildningsprognos 
I utbildningsprognosen skattas vilka utbildningar som bör öka, minska eller ha 

oförändrad representation inom varje yrke utifrån perspektivet att de som arbetar i 

framtiden ska ha en lämplig utbildningsbakgrund i förhållande till sitt yrke. 

  

Utifrån dagens fördelning av utbildningar inom yrkena har bedömningar gjorts kring 

vilka utbildningar som antas efterfrågas inom varje yrkeskategori på lång sikt. Med 

lång sikt avses en tidpunkt då i princip alla förvärvsarbetande inom yrket har rekryte-

rats under prognosperioden, det vill säga alla som i dag arbetar inom yrke har gått i 

ålderspension. (år 2055 används som horisontår).  

 

Med efterfrågad utbildning avses en utbildning som inte bara matchar arbetets krav på 

kompetensnivå utan även inriktningsmässigt matchar yrkesområdet.  

Utbildningar som accepteras inom yrken på lång sikt benämns som adekvata utbild-

ningar, det vill säga utbildningar som är passande i förhållande till det arbete som ska 

utföras.  

 

Utbildningsprognosen inleds med att samtliga utbildningar som ansetts vara efterfrå-

gade inom ett visst yrke selekterats fram. Utgångspunkten har varit ett underlag för år 

2015 som visar om en utbildning är representerad i högre omfattning (överrepresente-

rad) i en viss yrkeskategori i förhållande till dess representation inom samtliga yrkes-

kategorier.  

 

I nästa steg avgörs vilka utbildningar som till sin andel bör öka, minska eller vara oför-

ändrad inom varje yrkeskategori på lång sikt. Förutom det statistiska underlaget har 

också faktorer såsom förändringar i det formella utbildningsväsendet, individers för-

ändrade utbildningsmönster och förändrade kvalifikationskrav inom yrken vägts in i 

bedömningarna. För att närma sig den kompetensstruktur som speglar dagens utbild-

ningssystem, och fånga utbildningsväxlingar inom olika yrkesområden, görs en ålders-

avgränsning i varje enskild bedömning. I huvudsak har åldersgrupperna 25–54 år 

respektive 25–34 år studerats. Förenklat rör sig bedömningarna från fall där koppling-

arna mellan yrke och utbildning är självklart adekvata, till fall där de uppenbart inte är 

adekvata. Utrymmet för ökade andelar ges av de utbildningar som inte anses vara ade-

kvata och som därmed minskar sina andelar. 

 

För yrken som inte ställer tvingande utbildningskrav accepteras en viss grad av över- 

och underutbildning i modellen inom ramen för vad som klassificerats som en efterfrå-

gad utbildning. En generös tolkning har tillämpats vid matchningen av yrkets krav 

gentemot den kompetens som utbildningen ger. I sådana fall har utbildningarna behållit 

2015 års andel i yrkeskategorierna fram till år 2035. Dessutom har kraven anpassats till 

det faktum att vissa yrken är genomgångsyrken. 

 

Den effekt utbildningsprognosen ger på efterfrågan av en utbildningsgrupp beror i stor 

utsträckning på hur stark kopplingen mellan ett yrke och en utbildning är i dag. För 

legitimationsyrken såsom läkare, barnmorskor och tandläkare har utbildnings-

prognosen en liten effekt på efterfrågan på utbildade, då utbildningsmixen inom yrket 
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inte väntas ändras under prognosperioden.  

 

Effekten från utbildningsprognosen på efterfrågan är i stället större för exempelvis 

apotekarutbildade, där ett antagande görs om en ökad utbildningsmatchning inom 

yrket. Det innebär att en högre andel av de som vid prognosperiodens slut arbetar som 

apotekare (yrkesgrupp 2281 Apotekare) har en apotekarutbildning än i dag. Utrymmet 

för tillväxt inom yrkesgruppen skapas av de utbildningar som inte bedöms vara ade-

kvata för yrket, vars andelar i yrket i stället minskar.  

 

Givetvis kommer en matchning mellan yrke och utbildning enligt ovan aldrig fullt ut 

att realiseras. I många yrken måste det lämnas utrymme för andra förmågor än vad som 

förvärvats inom den formella utbildningens ram. Ändå har denna metod använts för att 

beräkna den framtida efterfrågan på personer med olika utbildningar eftersom alter-

nativet hade varit att acceptera den utbildningsstruktur per yrke som är aktuell i dag.  

 

I dag är en stor andel av arbetskraften antingen över- eller underutbildad och/eller har 

en formell kompetens som inte matchar yrkets krav på kompetens inriktningsmässigt. 

Att acceptera denna struktur vore att anta att det vi ser i dag är den ideala utbildnings-

strukturen. Med den nu presenterade metoden eftersträvas en så riktig utbildningsför-

delning per yrke som möjligt, anpassad till det utbildningsutbud som finns inom det 

formella utbildningsväsendet i dag.   

 

De bedömningar som görs i utbildningsprognosen utgår från data för hela riket. Inga 

regionspecifika matchningsbedömningar görs utan de bedömningar som görs på 

nationell bas används även i de regionala prognoserna. De nationella bedömningarna 

ligger även till grund för den matchningsstatistik som SCB gör inom uppdraget kring 

regionala matchningsindikatorer på uppdrag av Tillväxtverket. 

  



 

 

 74(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Bilagor 

Utbildningsgrupper 

Här redovisas vilken utbildningsgruppering som användes i pilotstudien och som 

kommer att användas för att fånga de 21 högre utbildningarna inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. 

 

Arbetsterapeututbildning 

Nivå: 5; Inriktning: 726b  

 
Apotekarutbildning 

Nivå: 54, 55, 6, Inriktning: 727a, x 

 
Audionomutbildningen 

Nivå: 5; Inriktning: 725b  

 
Barnmorskeutbildning 

Nivå: 5; Inriktning 723h  

 
Biomedicinsk analytikerutbildning 

Nivå: 5; Inriktning: 725d 

 
Dietistutbildningen 

Nivå: 5; Inriktning: 726d  

 
Fysioterapeut-/sjukgymnastutbildning 

Nivå: 5; Inriktning: 726a 

 
Logopedutbildningen 

Nivå: 5; Inriktning: 726c  

 
Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen)  

Nivå: 557, 6; Inriktning: 721 

 
Optikerutbildningen 

Nivå: 5; Inriktning: 725a 

 
Ortopedingenjörsutbildningen 

Nivå: 4, 5; Inriktning: 725c  

 
Psykologutbildning 

Nivå: 537, 547, 557, 6; Inriktning: 311a-b, 311x (nivå 6) 

 
Psykoterapeututbildningen 

Nivå: 557; Inriktning: 311c 
 
 



 

 

 75(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Receptarieutbildning 

Nivå: 5; Inriktning: 727b 

 
Röntgensjuksköterskeutbildning  

(inkl. spec.sjuksköterskeutb. inom diagnostisk radiologi och onkologi) 

Nivå: 5; Inriktning: 723i, 725f 

 
Sjukhusfysikerutbildningen 

Nivå: 5; Inriktning: 725e 

 
Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 

Nivå: 5; Inriktning: 723a 

 
Specialistsjuksköterskeutbildning; samtliga inriktningar 

Nivå: 5; Inriktning; 723b-g, j 

 
Tandhygienistutbildning 

Nivå: 337, 4, 5; Inriktning: 724c 

 
Tandläkarutbildning 

Nivå: 557, 6; Inriktning: 724a-b, x 

 
Tandteknikerutbildningen 

Nivå: 337, 4, 5; Inriktning: 724e  
 
  



 

 

 76(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Yrkesgrupper 
Yrkeskategorier skapade för Trender och prognoser 2017. Klassificeringen har skapats utifrån 

yrkesregistrets yrkesgrupper (SSYK2012 på tresiffernivå) och undergrupper (SSYK2012 på fyrsiffernivå) 

Benämning  SSYK2012 

Chefsyrken  

Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 111,112 

Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan 
administration m.m. 121, 122, 123, 124, 125, 129 

Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt 
tillverkning m.m. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138  

Chefer inom utbildning 141, 142, 149 

Chefer inom hälso- och sjukvård/Chefer inom socialt och kurativt arbete/Chefer 
inom äldreomsorg 151, 152, 153 

Chefer och ledare inom trossamfund/Övriga chefer inom samhällsservice 154, 159 

Chefer inom bank, finans och försäkring 161 

Chefer inom övrig servicenäring 171, 172, 173, 174, 179 

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens  

Fysiker och astronomer/Meteorologer 2111, 2112 

Kemister 2111 

Geologer och geofysiker m.fl. 2114 

Matematiker, aktuarier och statistiker 212 

Cell- och molekylärbiologer m.fl./Växt- och djurbiologer 2131, 2132 

Farmakologer och biomedicinare 2133 

Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. 2134 

Specialister och rådgivare inom skogsbruk 2135 

Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering 2141 

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning/Lantmätare 2142, 2164 

Civilingenjörsyrken inom elektroteknik 2143 

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik 2144 

Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik/inom gruvteknik och metallurgi 2145, 2146 

Övriga civilingenjörsyrken 2149 

Arkitekter m.fl. 2161 

Landskapsarkitekter/Planeringsarkitekter m.fl. 2162, 2163 

Designer och formgivare 217 

Specialister inom miljö- och hälsoskydd 218 

Läkare 221 

Grundutbildade sjuksköterskor 2221 

Barnmorskor 2222 

Anestesi-/Ambulans-/Intensivvårds-/Operationssjuksköterskor 2223, 2226, 2228, 2231 

Distriktssköterskor 2224 

Psykiatrisjuksköterskor 2225 

Geriatriksjuksköterskor 2227 



 

 

 77(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Barnsjuksköterskor/Skolsköterskor 2232, 2239 

Företagssköterskor/Övriga specialistsjuksköterskor 2234, 2239 

Röntgensjuksköterskor 2235 

Psykologer och psykoterapeuter 2241, 2242 

Veterinärer 2250 

Tandläkare 2260 

Övriga specialister inom hälso- och sjukvård m.fl. 2271, 2282, 2283, 2284, 2289, 3230 

Sjukgymnaster 2272 

Arbetsterapeuter 2273 

Apotekare 2281 

Universitets- och högskolelärare 231 

Lärare i yrkesämnen 2320 

Gymnasielärare 2330 

Grundskollärare 2341 

Fritidspedagoger 2342 

Förskollärare 2343 

Speciallärare och specialpedagoger m.fl. 2351 

Studie- och yrkesvägledare/Arbetsförmedlare 2352, 3333 

Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 2359 

Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. 241 

Lednings- och organisationsutvecklare 2421 

Planerare och utredare m.fl. 2422 

Personal- och HR-specialister 2423 

Marknadsanalytiker och informatörer m.fl. 243 

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 251 

Jurister 261 

Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. 262 

Författare, journalister och tolkar m.fl. 264 

Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. 265 

Socialsekreterare och kuratorer m.fl. 266 

Präster och diakoner 267 

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande  

Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering 3111 

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning/GIS- och kartingenjörer 3112, 3113 

Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik 3113 

Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik 3114 

Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik/inom gruvteknik och metallurgi 3115, 3116 

Övriga ingenjörer och tekniker 3119 

Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. 315 

Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning/Tandtekniker och 
ortopedingenjörer m.fl. 3211, 3214 

Biomedicinska analytiker m.fl. 3212 



 

 

 78(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Receptarier 3213 

Laboratorieingenjörer 3215 

Djursjukskötare m.fl. 3240 

Tandhygienister 3250 

Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. 331 

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. 332 

Speditörer, transportmäklare/Evenemangs- o reseproducenter/ 
Fastighetsmäklare./Fastighetsförvaltare/Övr. förmedlare 3331, 3332, 3334, 3335, 3339 

Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl. 334 

Tull- och kustbevakn.tjänstmän/Skattehandläggare/Soc.försäkr.handläggare/Övr 
handläggare 3351, 3352, 3353, 3359 

Säkerhetsinspektörer m.fl./Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. 3354, 3355 

Poliser 336 

Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. 3411 

Pastorer m.fl. 3412 

Professionella idrottsutövare/Idrottstränare o instruktörer m.fl./Friskvårdskons. o 
hälsopedagoger m.fl. 3421, 3422, 3424 

Fritidsledare m.fl. 3423 

Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl. 343 

Trafiklärare och instruktörer 3441, 3449 

Köksmästare och souschefer 3451, 3452 

Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. 351 

Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. 352 

Yrken inom administration och kundtjänst  
Kontorsassistenter o sekreterare (exkl. 4117 Medicinska sekreterare, 
vårdadministratörer) 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4119 

Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. 4117 

Kundserviceyrken 420 

Lagerpersonal och transportledare m.fl. 432 

Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. 441 

Brevbärare och postterminalarbetare 442 

Förtroendevalda 443 

Service-, omsorg-, och försäljningsyrken  

Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. 511 

Kockar och kallskänkor 512 

Hovmästare, servitörer och bartendrar 513 

Skönhets- och kroppsterapeuter/Övrig servicepersonal 514, 5161, 5169 

Städledare och fastighetsskötare m.fl. 515 

Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m. 520 

Barnskötare och elevassistenter m.fl. 531 

Undersköterskor 532 

Vårdbiträden/Personliga assistenter 5330, 5343 

Skötare/Vårdare, boendestödjare/Övrig vård- och omsorgspersonal 5341, 5342, 5349  



 

 

 79(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Tandsköterskor 535 

Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 541 

Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske  

Lantbruks- och trädgårdsyrken 610 

Skogsarbetare, fiskodlare och fiskare 620 

Yrken inom byggverksamhet och tillverkning  

Snickare, murare och anläggningsarbetare/Arbetsledare inom bygg, anläggning 
och gruva 3121, 711 

Takmontörer/Golvläggare/Isoleringsmontörer/Glastekniker 7121, 7122, 7123, 7124 

VVS-montörer m.fl./Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. 7159, 7126 

Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. 713 

Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 721 

Smeder och verktygsmakare m.fl. 722 

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer/Flygmekaniker m.fl. 7231, 7233 

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer 7233 

Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. 731 

Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. 732 

Installations- och industrielektriker m.fl. 741 

Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 742 

Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. 752 

Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. 753 

Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. 761 

Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m.  

Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. 811 

Process- o maskinoperatörer (exkl. 811)/Arbetsledare inom tillverkning 3122, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819  

Montörer 821 

Lokförare och bangårdspersonal 8311, 8312 

Bil-, motorcykel och cykelförare/Buss- och spårvagnsförare 832, 8331 

Lastbilsförare m.fl. 83320 

Maskinförare/Matroser och jungmän m.fl. 834, 8350 

Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion  

Städyrken 910 

Bärplockare o plantörer m.fl./Torg- o marknadsförsäljare/ Återvinningsarbetare, 
tidningsdistributörer o övr. servicearbetare 921, 952, 961, 962  

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 941 

Militära yrken  

Militära yrken 01, 02, 03 

Förvärvsarbete utan uppgift om yrke  

 Egenföretagare  

 Övriga förvärvsarbetande som saknar uppgift om yrke   
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Jämfört med den yrkesgruppering som användes i Trender och prognoser 2017 måste 
följande yrkesgrupper delas upp: 

- Fysiker och astronomer/Meteorologer  
SSYK 2111 Fysiker och astronomer ska särskiljas från SSYK 2112 Meteorologer   
Under 2111 finns Sjukhusfysikerna som dock inte kan särskiljas från övriga yrkesgrupper 
under Fysiker och astronomer. 

- Psykologer och psykoterapeuter  
SSYK 2241 Psykologer ska särskiljas från SSYK 2242 Psykoterapeuter (båda grupperna skall 
redovisas). 

- Övriga specialister inom hälso- och sjukvård m.fl.  
SSYK 2282 Dietister, SSYK 2283 Audionomer och Logopeder och SSYK 2284 Optiker ska 
särredovisas. Det går dock inte att särskilja Audionomer från Logopeder i yrkesregistret.  

- Tekniker bilddiagnostik och medicinskteknisk utrustning/Tandtekniker och 
ortopedingenjörer m.fl.  
SSYK 3214 Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. skall särredovisas. Det går dock inte 
att särskilja Tandtekniker från Ortopedingenjörer i yrkesregistret. redovisas tillsammans 
under 3214).    
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Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Näringsgrenar 

    

  

Näringsgren SNI 2007 

  
  

Jordbruk, skogsbruk och fiske 01–03 

därav:  
Jordbruk 01 

Skogsbruk 02 

Fiske 03 

Gruvor och mineralutvinning 05–09 

Tillverkningsindustri 10–33 

därav:  
Livsmedelsindustri 10–12 

Textil- och beklädnadsindustri 13–15 

Trävaruindustri 16 

Massa- och pappersindustri 17 

Grafisk industri 18 

Petroleumraffinaderier m.m. 19 

Kemisk industri 20 

Läkemedelsindustri 21 

Gummi- och plastvaruindustri 22 

Jord- och stenvaruindustri 23 

Stål- och metallverk 24 

Metallindustri 25 

Maskinindustri 26–28 

Transportmedelsindustri 29–30 

Övrig industri 31–32 

Reparationsverkstäder 33 

El-, gas- och värmeverk 35 

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering 36–39 

därav:  
Vattenförsörjning och avloppsrening 36–37 

Avfallshantering och återvinning 38–39 

Byggindustri 41–43 

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45–47 

därav:  
Handel och reparation av motorfordon 45 

Parti- och provisionshandel 46 

Detaljhandel 47 

Transport och magasinering 49–53 

därav:  
Land-, sjö- och lufttransport samt magasinering 49–52 

Post- och kurirföretag 53 

  



 

 

 82(82) 
Datum 2019-06-25 

Nequias perehen  

dignat facerio nserfer

Ecest harum fugia verum, cullorest ad ut venimus adit aut alignit aercimi, solo et eaquis 

re aut occulluptas di asinullabor ad et quis doluptatquas magnatatur , cum fuga. Itamend 

iciisquo magnit alitae volestrum que rae labo. Suscil invelit, idi renihillor assedi tore 

pro te non necus, enimaxime nim abore moluptat landus.

Ibuscita volupti iumqui consecu saestem peribeaque volorib usantiissum erum aut 

endel eos sitaspe rsperentur? Andi a vent porupta consequi ut quas dolorep eritatur? 

Lore lab ium, ut in pa sunt fuga. Nequias perehen dignat facerio nserfer iberfer ianim -

porera imil et mint est quodici litatincides ute aut omni non et fugit porende bitatur 

epudaestis milictatis aut quam dolluptatiam quatest issitatius accatiur, offici ur  si tiis re 

odi berrovit debit adis eum facepudi ullabor essedig nienisc ipsanda prat ea es se pe 

sam ipsande sit aut que experspita ium faccuptam dipietur? 

Sed ut laborrovid qui volliquunt, et ullab ilitate volorem ium sae vendae nam num 

in et abo. Et aliti doluptatem. Tinullore ex et peditiones assit perferum atemporiae mo -

lori inctem dolorro rporerf ernatur erchit landa is velignam ellam, suntur?

Pis aliquae audi consed eium

Harum volest eosto excernate nonesentus andi doluptae lam as autate persper chicidem 

rem sit, conem rempor ad que denditi autatur? Upicto idi optaquam re santo ilictur aut 

hil ellupid minciumet eaquam harum eum ad quunto voluptis sit et peris aut volo venis 

mincide maionet et quatibus, quam qui volupta esequias num nulpari orpossum reped 

ut ut alique remolor porporem que offic

a

e lia vol lent  veni  cor e,  qui am,  vol upt a esequun 

temporiae debis sim que necaere omnienimust inveriate conetur? 

Qui corro molupie ndipienimus serum rectat laborisit et unt la nullab ipsume abo -

riae. Pis aliquae audi consed eium, odi deste dendust a dis aliquia dolent re, ipsa non 

cuptat eatur sa verum niendam aut reroria epedictore corrovitat vendita tiostemque 

accate cusdandam, quibus.

Quia volum solorum

Ota voluptat aut occus maiorporit, soluptaspit, quaerum a sitat pora dis vel illaces tem -

possima natis con porem et, velibusa sum is maio elitatur rero omniendicium velit ipie -

nis et et alitist, tem que volore dunt ullit, quidendem inim ariandant fugia 1 cor serem 

quiam etur maxim as enis ad quia con prent mo erio que prorepe llorro bernatumque. 

conecea tureste quunt que nulparit apis ne pedis maximodio temporitio moluptiam. que 

que plam, aut as intis aligentor siniet alit lab ipsum vendit opta dolori nosaperi totatur? 

1. Ota voluptat aut occus maiorporit. 

framtidensvardkompetens.se

Dokumenttyp  1(3)

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Hotell och restauranger 55–56 

Informations- och kommunikationsverksamhet 58–63 

därav:  
Förlag, film-, radio- och TV-bolag m.m. 58–60 

Telekommunikation 61 

Dataprogrammering, datakonsulter, informationstjänster 62–63 

Finans- och försäkringsverksamhet 64–66 

därav:  
Finansiella tjänster 64 

Försäkringsbolag och pensionsfondsverksamhet 65 

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 66 

Fastighetsverksamhet 68 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69–75 

därav:  
Juridiska och ekonomiska konsulter 69 

Verksamhet vid huvudkontor samt företagskonsulter 70 

Tekniska konsulter 71 

Vetenskaplig forskning och utveckling 72 

Reklam och marknadsundersökning 73 

Andra företagstjänster samt veterinärkliniker 74–75 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77–82 

därav:  
Uthyrning och leasing 77 

Arbetsförmedling och bemanning 78 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. 79–82 

Offentlig förvaltning m.m. 84, 99 

Förskola och dagbarnvård 85.1, 88.910 

Grundskoleutbildning 85.2 

Gymnasial utbildning 85.3 

Eftergymnasial utbildning 85.4 

Övrig utbildning 85.5, 85.6 

Hälso- och sjukvård 86 exkl 86.230 och 86.904 

Tandvård 86.230+86.904 

Äldreomsorg 87.301, 88.101 

Övrig vård och omsorg 87 exkl 87.301, 88.102, 88.991–88.995 

Kultur, nöje och fritid 90–93 

Personliga tjänster och annan service 94–98 

Okänd bransch   
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