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Förord 

Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera nuvarande och framtida 
kompetens- och arbetskraftsförsörjning till år 2020 i Sveriges FA-regioner. Uppdraget 
syftar till att ge en regional bild av kompetens- och arbetskraftsförsörjningen för både 
nationella och regionala aktörer. 

Rapporten består av fyra huvudsakliga delar: (1) en kort inledande teoretisk översikt av 
kompetens- och arbetskraftsförsörjning, (2) en analys av regionernas nuvarande 
kompetensförsörjning, (3) en analys av regionernas framtida kompetensförsörjning, samt 
(4) slutsatser och diskussion om hur eventuella obalanser kan motverkas. 

Rapporten har skrivits av Gustav Hansson. Skattningar av adekvat utbildning i avsnitt 3.2 
har utförts av Thomas Sandberg vid Statistiska centralbyrån (SCB). Det skattade 
framtidsscenariot i avsnitt 4.2 har utförts av Christer Anderstig, Jonas Börjesson och 
Catarina Annetorp Hörnsten vid WSP Analys & Strategi. Författaren vill rikta ett stort tack 
till dem som på ett eller annat sätt har bidragit till rapporten. 

 

 

Östersund, juni 2010 

Dan Hjalmarsson 
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Sammanfattning 

Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera nuvarande och framtida 
kompetens- och arbetskraftsförsörjning till år 2020 i Sveriges FA-regioner. Uppdraget 
syftar till att ge en regional bild av kompetens- och arbetskraftsförsörjningen för både 
nationella och regionala aktörer. Rapporten består av fyra huvudsakliga delar: (1) en kort 
inledande teoretisk översikt av kompetens- och arbetskraftsförsörjning, (2) en analys av 
regionernas nuvarande kompetensförsörjning, (3) en analys av regionernas framtida 
kompetensförsörjning, samt (4) slutsatser och diskussion om hur eventuella obalanser kan 
motverkas. 

Under den kommande tioårsperioden väntas ett stort utträde från arbetsmarknaden, främst 
inom branscherna vård och omsorg, jordbruk och tillverkning. Samtidigt väntas ett stort 
inträde på arbetsmarknaden av personer födda på 1990-talet. Det förväntas dock råda ett 
matchningsproblem då de som skall inträda på arbetsmarknaden inte har samma utbildning 
och erfarenheter som de som skall utträda. Det är också osäkert huruvida de personer som 
går i pension kommer att ersättas av någon med samma kompetens, eller om de kommer 
att ersättas överhuvudtaget. 

Det scenario som modellerats med rAps förutsäger att sysselsättningen ökar i 38 av de 72 
FA-regionerna och att det sker en fortsatt koncentration av både sysselsättning och 
befolkning till storstadsregionerna. Sysselsättningen förväntas minska i branscherna 
jordbruk, tillverkning och transport, men antas öka i övriga branscher.   

Den regionala tillgången på arbetskraft förväntas minska i relation till efterfrågan i de 
flesta FA-regioner. Innebörden av detta är att det troligen kommer att råda en 
arbetskraftsbrist i ett flertal regioner. Det väntas framför allt råda en brist på arbetskraft 
med eftergymnasial utbildning och då främst med inriktning mot vård, teknik och 
naturvetenskap. Den största bristen på arbetskraft förväntas för Lokala centra och 
Småregioner.  

För att klara arbetskraftsförsörjningen kommer flera regioner att behöva en betydande 
inpendling. Förutsättningarna för en omfattande inpendling försvåras dock i många 
regioner som är perifert belägna eller där en arbetskraftsbrist även förväntas för närbelägna 
regioner. Balansproblemet för eftergymnasialt utbildade inom vårdområdet är så 
omfattande att det inte är realistiskt att räkna med att kunna nå balans på respektive 
regional arbetsmarknad genom inpendling. 

I vissa fall är det möjligt att bedriva verksamhet med personal som har en annan 
utbildningsbakgrund än den som formellt efterfrågas. För vissa specifika 
utbildningskategorier, t.ex. inom vården, är det dock inte möjligt att substituera arbetskraft 
på detta sätt. Att senarelägga pensionsavgångar förväntas ej heller kunna råda bot på de 
obalanser som förväntas.  

De förväntade obalanserna skulle eventuellt kunna mildras genom en ökad inflyttning eller 
invandring av arbetskraft. Varifrån denna arbetskraft skall komma är dock oklart. Lyckas 
inte dessa obalanser lösas innebär det att delar av den verksamhet som idag bedrivs inte 
kommer att ha de nödvändiga förutsättningarna för att kunna bedrivas och måste därför 
flyttas eller omorganiseras på annat sätt. 
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1 Inledning 

Prognoser av den demografiska utvecklingen pekar mot en förändrad ålderstruktur vilket 
förväntas få allvarliga effekter på den framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjningen i 
olika regioner i Sverige. Tillväxtanalys har därför fått regeringens uppdrag att analysera 
nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner.  

Uppdraget består av att analysera både nuvarande och framtida kompetens- och 
arbetskraftsförsörjning i alla Sveriges FA-regioner, samt att belysa hur eventuella 
obalanser kan motverkas. Då analysen har utförts medelst FA-regioner är den 
huvudsakliga målgruppen för rapporten samhällsplanerare på nationell och regional nivå. 
Rapporten har således en tydlig avgränsning och svarar inte på alla de frågor rörande 
kompetens- och arbetskraftsförsörjning som t.ex. offentliga eller privata aktörer på lokal 
nivå kan tänkas vara intresserade av. Den här rapporten är istället ett komplement till andra 
studier på området och i slutet av rapporten ges därför förslag till vidare studier inom 
området. 

Rapporten består av fyra huvudsakliga kapitel: Kapitel 2 ger en kort översiktlig teoretisk 
beskrivning av kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Det här kapitlet beskriver även 
olika strategier för kompetens- och arbetskraftsförsörjning.  

Kapitel 3 analyserar nuvarande kompetens- och arbetskraftsförsörjning för Sveriges FA-
regioner. Kapitlet beskriver dels hur olika utbildningsnivåer varierar över regioner och 
näringsgrenar, samt presenterar en indikator över hur svårt det är för olika regioner att få 
tag i adekvat utbildad personal. 

Kapitel 4 behandlar regionernas framtida kompetensförsörjning. Det här kapitlet inleder 
med att beskriva förväntade pensionsavgångar för olika regioner, branscher och yrken, 
samt diskuterar de problem och möjligheter som är förknippade med dessa avgångar. Detta 
kapitel innehåller även ett scenario om framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning för 
samtliga FA-regioner till år 2020. Framtidsscenariot är framtaget medelst rAps – det 
regionala analys- och prognossystemet – vilket ger en framskrivning av det resultat som 
kan förväntas om utvecklingen fortsätter i nuvarande banor.  

Avslutningsvis består Kapitel 5 av slutsatser samt en diskussion om hur eventuella 
obalanser kan motverkas. 
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2 Kompetensförsörjning – en teoretisk översikt 

2.1 Vad menas med kompetens och kompetensförsörjning? 

Begreppet ”kompetens” innefattar flera olika faktorer. I t.ex. en jobbannons efterfrågas 
vanligen någon som både har rätt utbildning, rätt erfarenheter samt rätt egenskaper för det 
specifika jobbet. Med ”kompetens” menas således vanligen både formell utbildning, 
erfarenheter och egenskaper, eller mer kortfattat: en samling ”kvalitéer” önskvärda i en 
viss arbetssituation (ITPS, 2001).   

Beroende på att kompetens innefattar flera olika faktorer, är det svårt att mäta kompetens 
på ett fullständigt tillfredställande sätt. I empiriska studier är det vanligt att använda 
utbildningsnivån eller antal utbildningsår som mått på kompetens. Utbildningsnivå är 
också det mått på kompetens som används i den här rapporten. Det skall dock kommas 
ihåg att ett sådant mått inte tar hänsyn till lärandet i och utanför arbetslivet och att 
kompetens innefattar mer än formell utbildning. Utbildningsnivå är dock ett mycket 
informativt mått och är det mest rimliga för den här rapporten. 

Begreppen arbetskrafts- och kompetensförsörjning åsyftar vanligtvis huruvida privat och 
offentlig verksamhet lyckas få tag på arbetskraft med rätt kompetens d.v.s. rätt kompetens 
på rätt plats. I den här rapporten studeras arbetskraftsförsörjningen utifrån ett regionalt 
perspektiv, huruvida efterfrågad arbetskraft finns tillgängligt regionalt.  

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning är beroende av efterfrågan och utbud av 
arbetskraft. Följande avsnitt beskriver därför kort de viktigaste faktorerna som bestämmer 
efterfrågan och utbud av arbetskraft. 

 

2.2 Utbud och efterfrågan av arbetskraften  

En individs beslut om arbetskraftsutbud beror dels på om individen skall arbeta och hur 
mycket individen skall arbeta. Beslutet om arbetskraftsdeltagande och arbetad tid beror till 
stor del på hur lönsamt det är att arbeta. Arbetskraftsdeltagandet påverkas också av 
möjligheten att få ett arbete och ökar därför i regioner som efterfrågar arbete, samt ökar i 
högkonjunktur och minskar i lågkonjunktur. Arbetskraftsutbudet är många gånger inte bara 
individens enskilda beslut, utan ett gemensamt val för hushållet (Holmlund, 2000). 

Efterfrågan på arbetskraft handlar om arbetsgivarens beslut om dels hur många personer 
som skall anställas, samt vilken typ av arbetskraft som skall användas. Beslutet om att 
anställa kvalificerad eller mindre kvalificerad arbetskraft grundar sig vanligen på 
lönsamhetsaspekter (Björklund et al., 2006). 

På lång sikt beror efterfrågan på arbetskraft av främst teknisk utveckling samt 
internationell konkurrens. Den tekniska utvecklingen har åstadkommit att produktiviteten 
och således lönsamheten för kvalificerad och högre utbildad arbetskraft har ökat jämfört 
med mindre kvalificerad arbetskraft. Ett exempel på detta är den ökade datoriseringen. Den 
tekniska utvecklingen sägs därför många gånger vara ”skill-biased” eller ”kunskapstyngd” 
eftersom den gynnar kvalificerad framför mindre kvalificerad arbetskraft. 

Efterfrågan på arbetskraft har också påverkats av en ökad internationell konkurrens. Den 
ökade internationaliseringen har gjort att länder som har god tillgång på mindre 
kvalificerad arbetskraft, har en fördel att exportera varor och tjänster som kräver en mindre 
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kvalificerad arbetskraft. Industrialiserade länder som Sverige, har således en fördel i att 
exportera varor och tjänster som kräver en mer kvalificerad arbetskraft. Den här 
utvecklingen har gjort att efterfrågan på arbetskraft med längre utbildningar har ökat i 
Sverige (Björklund et al., 2006). 

Förändringarna i hur arbetskraften fördelas mellan olika branscher är vad som benämns 
strukturomvandling. Strukturomvandling är en följd av och förutsättning för ekonomisk 
tillväxt. Strukturomvandlingen innebär att produktionen ökar i expanderande näringar och 
minskar i stagnerande näringar. På så sätt används produktionsresurserna där de värderas 
som högst och ger upphov till tillväxt och högre inkomster. 

Strukturomvandlingen är även under en övergångsperiod associerad med olika kostnader 
såsom arbetslöshet, försämrad inkomstutveckling, kostnader för utbildning samt kostnader 
för en ökad flyttning och pendling. De positiva effekterna brukar dock påverka alla och 
vara mer långvariga, medan de negativa effekterna endast påverkar en del och även är av 
en mer temporär natur (SOU 2008:21). 

En illustration över strukturomvandlingen i Sverige under åren 1950 till 2006 är given i 
Figur 2-1. Som synes har arbetade timmar inom Jordbruk, skogsbruk m.m. samt Industri 
och hantverk minskat kraftigt sedan 1950, medan framför allt Tjänster har ökat. 
Sysselsättningsstrukturen i Sverige har sedan en lång tid tillbaka således förändrats och 
kommer troligen även i framtiden att förändras. Sysselsättningsstrukturen är på så sätt 
under ständig förändring. 

 

Figur 2-1 Strukturomvandling i privat sektor 1950-2006 (andel av antalet arbetade timmar) 
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Anm.: Serien har för åren 2001-2006 delvis en annan branschindelning än 1950-2000. Privata reproduktiva 
tjänster innehåller hotell och restaurangverksamhet, renhållning, utbildning och forskning, vård och 
omsorg, rekreation och andra tjänster. 
Källa: SOU 2008:21, vars källor är: 1950-2000: Edvinsson (2005). 2001-2006 Nationalräkenskaperna, SCB. 
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2.3 Strategier för kompetens- och arbetskraftsförsörjning 

Den ständigt förekommande strukturomvandlingen ställer krav på att kompetens- och 
arbetskraftsförsörjningen fungerar på ett tillfredställande sätt. Först och främst bör det 
skiljas på åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet generellt, samt åtgärder för att få tag på 
rätt typ av arbetskraft. Att öka utbudet av arbetskraft förutsätter naturligtvis att det finns en 
efterfrågan av arbetskraft. Åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet innefattar alla de 
åtgärder som på ett eller annat sätt påverkar individens beslut om hur mycket individen 
skall arbeta och vilken typ av arbete som skall utföras. När det istället gäller åtgärder för 
kompetensförsörjning, dvs. att få rätt kompetenser till rätt plats, finns det fem övergripande 
strategier (SOU 2004:34). Dessa fem strategier är: 

 

1. Senare utträde från arbetsmarknaden 

2. Anställning av personer med annan kompetens och kompetensutveckla dessa 

3. Ökad inpendling 

4. Ökad inflyttning 

5. Ökad arbetskraftsinvandring 

 

Ett senare utträde från arbetsmarknaden är inte bara en fördelaktig strategi för att motverka 
framtida eventuella kompetensbrister på arbetsmarknaden, utan är även motiverat utifrån 
att de äldre kan fungera som handledare åt yngre på arbetsmarknaden. Trots att de äldre 
idag anses vara i bättre kondition än tidigare generationer, kan det vara svårt att övertyga 
dem att skjuta på pensioneringen. Det är också olika för olika yrken hur långt upp i 
åldrarna det kan anses rimligt att arbeta. 

Att anställa personer med annan kompetens och att kompetensutveckla dessa, är förstås 
inte lämpligt inom alla yrkesgrupper. Inom flertalet yrken där det krävs en viss specifik 
utbildning, t.ex. inom vården, är det inte möjligt att anställa personal med annan 
kompetens än den som formellt efterfrågas. 

När det inte går att ta tillvara den arbetskraft som finns inom regioner genom antingen ett 
senare utträde eller genom att anställa personal med en annan kompetens, så måste 
arbetskraften komma någon annanstans ifrån genom inpendling, inflyttning eller 
invandring. Förutsättningarna för en omfattande inpendling försvåras dock i många perifert 
belägna regioner. Att arbeta med strategier för inflyttning eller invandring kan också visa 
sig svårt, då det många gånger handlar om att marknadsföra regionen och att satsa på 
attraktivitet (se t.ex. Tillväxtanalys, 2010). 

Dessa strategier är också vad som i avsnittet ovan hänvisades till som kostnader till följd 
av en strukturomvandling. En välplanerad kompetensförsörjning på både kort och lång sikt 
kan således hjälpa till att minska de kostnader som sker när sysselsättningsstrukturen 
förändras. 
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3 Regionernas nuvarande kompetensförsörjning 

3.1 Faktiskt och förväntad utbildningsnivå

Det här kapitlet beskriver hur den nuva-
rande kompetensförsörjningen (år 2008) 
ser ut för Sveriges FA-regioner. Under-
sökningspopulationen är sysselsatta i 
åldrarna 20 till 64 år 2008 (dvs. den 
huvudsakliga sysselsatta arbetskraften).1 

Figur 3-1 beskriver hur utbildningsnivån 
bland de sysselsatta i de olika FA-
regionerna (för mer information om FA-
regioner se faktaruta). Figuren är 
uppdelad efter andelen sysselsatta med 
högst förgymnasial, gymnasial, efter-
gymnasial (kort och lång) utbildning 
samt andelen med forskarutbildning. 
Figuren är sorterad efter de regioner som 
har störst andel eftergymnasialt utbildade 
(dvs. eftergymnasial utbildning samt 
forskarutbildning).  

FA-regionerna Stockholm, Umeå, 
Göteborg och Malmö, är de regioner med 
högst andel sysselsatta med efter-
gymnasial utbildning (46 till 40 procent). 
Andelen med eftergymnasial utbildning 
varierar dock kraftigt. I Dorotea, Årjäng 
och Vansbro ligger andelen med efter-
gymnasial utbildning på 18 till 19 
procent. 

Andelen med eftergymnasial utbildning 
för riket som helhet är hög och ligger på 
totalt 38 procent, varav 1 procent har 
forskarutbildning, 22 procent har lång 
eftergymnasial utbildning och 15 procent 
har kort eftergymnasial utbildning. 
Hälften, 50 procent, av de sysselsatta i 
riket har gymnasial utbildning. 

                                                 
1 Sysselsatta räknas de som under en 
mätvecka i november hade minst en timmas 
inkomstbringande arbete  

Figur 3-1 Utbildningsnivå i FA-regionerna 2008 
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Huruvida utbildningsnivån i en region är hög eller låg, stämmer väl överens med den 
regionala näringsstrukturen. Näringsstrukturen beskrivs i den här rapporten som 
sysselsättningens fördelning mellan tolv olika näringsgrenar. För mer information om 
indelningen av näringsgrenar se bilagan. 

 

Faktaruta: FA-regioner, regionfamiljer, landsbygder och gränsregioner 

För att åskådliggöra regionernas arbetskraftsförsörjning används i den här rapporten 
Nuteks indelning av 72 stycken Funktionella arbetsmarknadsregioner (FA-regioner). 
Indelningen är baserad på pendlingsströmmar mellan kommuner och fångar på så sätt 
”faktiska vardagsregioner” där människor bor och arbetar.  

Att istället studera arbetskraftsförsörjningen i t.ex. kommuner, riskerar att ge en 
missvisande bild eftersom kommunindelningen främst består av administrativa istället för 
mer funktionella gränser. En arbetskraftsbrist i en kommun är ett mindre problem om det 
finns ledig arbetskraft i en annan del av den ”faktiska” arbetsmarknadsregionen. Detta inte 
sagt att det kan finna viktiga inomregionala skillnader. Pendlingsmönstret har skapat några 
FA-regioner som är av den storleken att det ibland vore praktiskt att även analysera delar 
av regionen.  

I rapporten används även ITPS indelning av regionfamiljer (ITPS, 2009b). 
Regionfamiljerna är skapade för att beskriva FA-regioner med något så när likartade 
utvecklingsförutsättningar. Regionfamiljerna baseras i huvudsak på FA-regionernas 
befolkningsstorlek. För de lite större regionerna har det tagits fasta på om regionen har ett 
universitet eller inte. För de lite mindre regionerna har det skiljts på om regionerna är 
främst varu- eller tjänsteproducerande.  

Att åstadkomma en tydlig och användbar definition av vad landsbygd är har visat sig svårt. 
Klart är dock att det inte bara finns en typ av landsbygd utan att det finns olika 
landsbygder. Landsbygdsperspektivet skär även på en annan ledd genom de definierade 
FA-regionerna, inom t.ex. storstadsregionerna finns det också landsbygder. Även om det 
inte ger en fullgod beskrivning så består småregioner och lokala centra troligen av mer 
landsbygd än övriga regioner.  

I en del FA-regioner försiggår en betydande pendling till och från utlandet. De FA-
regioner som detta framför allt gäller är: Strömstad, Bengtsfors, Årjäng, Eda, Karlstad och 
Torsby med gräns mot Norge; Övertorneå, Jokkmokk och Pajala med gräns mot Finland; 
samt Malmö med gräns mot Danmark. Dessa regioner benämns i rapporten som 
gränsregioner och ägnas särskild uppmärksamhet. 

 

Figur 3-2 nedan beskriver vilka olika utbildningsnivåer som är representerade bland de 
sysselsatta i de olika näringsgrenarna. De sex översta näringarna: Jordbruk, Tillverkning, 
Bygg, Handel, Hotell och Transport, har alla en hög andel sysselsatta med högsta 
utbildning förgymnasial eller gymnasial utbildning (mellan 73 och 83 procent). För 
näringarna Finansiell verksamhet och Fastighets- och uthyrningstjänster, är fördelningen 
mellan andelen med eftergymnasial utbildning och andra utbildningar ganska jämn (nära 
50 procent). Näringarna Offentlig förvaltning och Utbildning har mestadels eftergymnasialt 
utbildade, medan näringarna Vård och omsorg, samt Renhållning m.m. har en andel med 
eftergymnasialt utbildade på runt 40 procent.  
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Figur 3-2 Utbildningsnivå fördelat på olika näringsgrenar år 2008 
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Näringsstrukturen varierar kraftigt över FA-regionerna. I Figur 3-2 redovisas 
näringsstrukturen för de olika regionfamiljerna (för information om regionfamiljerna, se 
faktura och bilaga). För riket som helhet står näringarna Jordbruk, Tillverkning och 
Byggverksamhet för 25 procent av sysselsättningen, medan övriga tjänstenäringar står för 
75 procent. Näringsgrenarna Vård och omsorg, samt Tillverkning och utvinning är de 
största branscherna. Andelen tjänstenäringar är som högst i Storstadsregionerna med 80 
procent. Storstadsregionerna sysselsätter dessutom hela 50 procent av alla sysselsatta 
totalt. Regionfamiljerna Lokala centra och Småregioner, är uppdelade på varu- och 
tjänstenäringar. De varuproducerande har, naturligt nog, en hög andel sysselsatta inom 
Tillverkning och utvinning. Branscherna Offentlig förvaltning och försvar, Utbildning och 
forskning, Vård och omsorg, samt Renhållning, energi, kultur, sport m.m., är branscher där 
merparten av sysselsättningen sker inom offentlig sektor (se bilagan för mer information). 

Figur 3-4 beskriver hur näringsstrukturen varierar över FA-regionerna med så kallade 
lådagram (boxplots).  Ett lådagram består av en ”låda” som beskriver den första och tredje 
kvartilen (dvs. de observationer som i storleksordning är större än 25 procent respektive 75 
procent av alla observationer), samt två ”svansar” som beskriver den lägsta och högsta 
observationen. Lådagrammen innehåller även medianen, dvs. den i storleksordningen 
mittersta observationen. I figuren har även värdet för riket som helhet inkluderats. 

Såsom tidigare har visats i Figur 3-3 så visar Figur 3-4 att de största näringarna 
sysselsättningsmässigt är Tillverkning och utvinning samt Vård och omsorg. Andelen 
sysselsatta inom Tillverkning och utvinning är också den bransch där det råder störst 
variation mellan Sveriges FA-regioner. I Värnamo är 43 procent sysselsatta inom 
Tillverkning och utvinning, medan det i Arjeplog endast är 2 procent. Andra näringar det 
också råder en stor variation mellan FA-regioner är Handel, Fastighets- och uthyrnings-
verksamhet, samt Vård och omsorg. 
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Utbildningsnivån i regionerna förklaras till stor del av vilka branscher som finns 
representerade i regionen. Varje bransch har specifika yrken knutna till sig och varje yrke 
är vanligtvis förknippade till en viss utbildningsnivå. Ett annat sätt att åskådliggöra 
utbildningsnivån i regionerna är därför att studera sysselsättningsstrukturen fördelat på 
förväntad utbildning baserat på de sysselsattas yrke.  

 

Figur 3-3 Näringsstruktur fördelat på regionfamiljer år 2008 
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Källa: SCB, LISA 

 

Figur 3-4 Näringsstrukturen och dess variation över FA-regionerna 
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I SCB:s registerbaserade statistik finns 
uppgifter om de sysselsattas yrke, s.k. 
SSYK-koder2. Varje yrkeskod är även 
förknippad med de utbildningskrav som 
normalt krävs för yrket. De olika yrkena 
kan sammanfattas till 17 olika yrkes-
grupper, vilka i sin tur kan delas in i 
yrken som normalt har små eller inga 
krav på utbildning, yrken som normalt 
har krav på gymnasial eller efter-
gymnasial utbildning, samt yrken som ej 
har specificerat något speciellt krav på 
utbildning (för mer information se 
bilagan). 

Figur 3-5 illustrerar vilken utbildnings-
nivå som normalt förväntas råda i FA-
regionerna, baserade på vilka yrken som 
är representerade i regionen år 20073. 
Figuren är sorterad efter eftergymnasial 
utbildning och det är FA-regionerna 
Stockholm, Göteborg, Umeå och 
Sundsvall som har högst andel 
sysselsatta med förväntad eftergymnasial 
utbildningsnivå. 

Andelen med förväntad eftergymnasial 
utbildning i Figur 3-5 stämmer väl 
överens med den faktiska andelen 
eftergymnasial utbildade i Figur 3-1. 
Korrelationen (graden av linjäritet) 
mellan förväntad och faktisk andel med 
eftergymnasial utbildning är 0,96, vilket 
är mycket hög4. 

 

                                                 
2 SSYK står för Standard för svensk 
yrkesklassificering.  
3 År 2007 p.g.a. datatillgänglighet 
4 Korrelationen är beräknad för år 2007 

Figur 3-5 Förväntad utbildningsnivå enligt yrke, 
2007 
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3.2 Adekvat utbildning 

Kompetensförsörjning handlar om att privat och offentlig verksamhet får tag på rätt 
kompetens. En naturlig fråga är därför: I vilken grad har yrkets kompetenskrav kunnat 
matchas av adekvat utbildning? 

Såsom nämndes ovan så innehåller den registerbaserade statistiken information om både 
individers yrke och utbildning. Yrkesregistret är uppdelat efter yrken och den 
utbildningsnivå som normalt krävs för yrket. Utbildningsregistret har, å sin sida, 
information om individers nivå och inriktning på utbildning. Det går således att på 
individnivå undersöka om yrkets kompetensnivå stämmer överens med faktiskt 
utbildningsnivå. Genom att göra denna jämförelse av yrke och utbildning fås en indikation 
på hur väl yrkets kompetenskrav har matchat adekvat utbildning, eller annorlunda uttryckt, 
en indikation på hur svårt det är att få tag på rätt kompetens i olika regioner.  

Statistiska centralbyrån (SCB, 2009) har i sin publikation Trender och prognoser, 
genomfört en matchning av yrke och utbildning. I den här rapporten har SCB, på uppdrag 
av Tillväxtanalys, utfört en sådan matchning av yrke och adekvat utbildning för olika FA-
regioner, för yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning.  

Att matcha yrke och utbildning är dock ej en trivial uppgift. För en del yrken krävs en klart 
definierad utbildning, medan det för andra yrken inte finns någon självklar utbildning. 
Matchningen av yrke och utbildning måste således utföras medelst en bedömning av vad 
som är adekvat och ej adekvat utbildning. En relativt generös tolkning har dock tillämpats 
av huruvida en utbildning anses vara adekvat eller ej för ett visst yrke.  

Matchningen har endast utförts för yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning. 
Att matcha yrke och utbildning för yrken som normalt kräver gymnasial utbildning, är 
ännu mer komplicerat och har därför uteslutits eftersom det ej skulle ge tillförlitliga 
resultat. För mer information om hur matchning av yrke och utbildning har utförts, se 
faktarutan nedan.  

 

Faktaruta: Adekvat utbildning 

Uppgifterna är hämtade från den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), 
Yrkesregistret och registret Befolkningens utbildning. 

Populationen omfattar anställda i november 2008 (exklusive anställda i eget AB) med 
arbetsstället beläget inom FA-regionen. Populationen avgränsas till dem vars yrkesuppgift 
härstammar från ett år som är detsamma som eller ligger efter examensåret för högsta 
utbildning. Yrkesuppgiften skall vara hämtad från ett arbete som matchar 2008 års 
novemberanställning alternativt det arbete som gett störst inkomst under 2008.  

Andelen adekvat utbildade redovisas för yrkesgrupper där eftergymnasial kompetens 
krävs. Uppgifterna över adekvat utbildning utgår från det arbete som genomfördes inför 
SCB:s återkommande projekt Trender och prognoser. På detaljerad yrkesnivå gjordes där 
en genomgång över vilka utbildningar som skulle anses vara adekvata för respektive yrke. 
För att vara adekvat skulle utbildningen inte bara matcha arbetets krav på kompetensnivå 
utan även inriktningsmässigt matcha yrkesområdet. 

För varje yrkesgrupp (150 stycken) studerades i första hand de utbildningar som var 
överrepresenterade inom yrket. Grundprincipen för att en utbildning skulle betraktas som 
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adekvat var att den till både nivå och inriktning skulle överensstämma med yrkets krav. 
Inom varje yrkesgrupp ryms dock en rad yrkesbenämningar som inte har någon självklar 
koppling till en viss utbildning. Därför tillämpades en relativt generös tolkning vid 
bedömningen av huruvida en utbildning var adekvat eller ej för ett visst yrke. 

Den genomförda studien som gjordes inför Trender och prognoser 2008 visade hur 
matchningen mellan yrke och utbildning såg ut för riket som helhet. Här bedöms 
matchning per FA-region vara lika som för riket, dvs. en utbildning som är adekvat för ett 
specifikt yrke i en region är även adekvat för samma yrke i en annan region. 

 

I Figur 3-6 redovisas andelen personer med adekvat utbildning för yrken som normalt 
kräver eftergymnasial utbildning. Figuren består dels av ett stapeldiagram och dels en karta 
över Sveriges FA-regioner. Stapeldiagrammet innehåller dels information om hur stor 
andel som har adekvat utbildning (adekvat nivå och inriktning), andelen underkvalificerade 
(ej adekvat nivå) samt andelen med annan inriktning (adekvat nivå men ej inriktning). I 
figuren redovisas också andelen totalt sysselsatta i regionen med ett yrke som normalt 
kräver eftergymnasial utbildning. 

Såsom har beskrivits ovan ger dessa siffror information om hur väl yrkets kompetenskrav 
matchats med adekvat utbildning. Detta ger en indikation på hur svårt det är att få tag på 
personal med adekvat utbildning i olika regioner. Det skall dock kommas ihåg att 
kompetens är mer än bara utbildning. Måttet är t.ex. inte korrigerat för erfarenhet eller 
kompetens inhämtat på annat sätt än formell utbildning.  

Andelen med adekvat utbildning sträcker sig från 64 till 81 procent och riket som helhet 
har en andel på 76 procent. Övertorneå, Jokkmokk, Härjedalen, Arvidsjaur och Bengtsfors 
hör till de FA-regioner med allra lägst andel med adekvat utbildning. Dessa regioner har, å 
andra sidan, en relativt lågt andel sysselsatta inom yrken som normalt kräver 
eftergymnasial utbildning. Umeå, Torsby, Skellefteå, Örnsköldsvik och Karlstad tillhör de 
FA-regioner med allra högst andel adekvat utbildning.  

Intressant att notera är att Stockholm har en relativt låg andel adekvat utbildning. Malmö 
och Göteborg har däremot en högre andel med adekvat utbildning. Många av de regioner 
som har en hög andel, tillhör regionfamiljen Regionala centra med universitet, vilket 
kanske inte är så konstigt. Många av de regioner med en låg andel adekvat utbildade 
återfinns i regionfamiljerna Småregioner varu- och tjänsteproducerande.  

Gränsregionerna Övertorneå, Pajala, Strömstad, Bengtsfors och Årjäng har bland de lägsta 
andelarna med adekvat utbildning. Gränsregionerna Karlstad, Torsby och Malmö hör dock 
till dem som har bland de högsta andelarna adekvat utbildade. Det är dock svårt att utröna 
till vilken grad gränspendlingen har påverkat andelen adekvat utbildade. 
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Figur 3-6 Adekvat utbildning för yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning 2008  

 

Källa: SCB, RAMS, Yrkesregistret, registret över befolkningens utbildning 
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Bland de sysselsatta som ej anses ha adekvat utbildning är det cirka 10 procent, eller 
18 000 personer, som också studerar. Att utröna hur många av dessa personer som studerar 
för att i framtiden klassas som adekvat utbildade är svårt. Enligt en bedömning så antas 
ungefär 16 procent i framtiden klassas som adekvat utbildade, 30 procent antas fortfarande 
klassas som ej adekvat utbildade, medan det för de resterande 54 procent inte går att 
bedöma om dessa i framtiden kommer att ha adekvat utbildning eller inte. 

Andelen sysselsatta i yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning varierar från 
region till region. Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö och Sundsvall är de regioner som 
har högst andel i dessa yrken, medan Eda, Åsele, Överkalix, Filipstad och Dorotea är de 
regioner som har lägst andel. Andelens storlek är naturligtvis nära förknippad med den 
regionala näringsstrukturen. 

Inom gruppen ”yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning”, finns ungefär 150 
olika yrken. Dessa kan delas in i yrkesgrupperna: Arbete inom teknik och naturvetenskap; 
Hälso- och sjukvårdsarbete; Lärare; Ekonomer, jurister, säljare m.fl.; Psykologer, 
socialsekreterare, behandlingsassistenter; samt Övriga yrken som kräver eftergymnasial 
utbildning. Figur 3-7 nedan illustreras fördelningen över andelen adekvat utbildade i FA-
regionerna för dessa yrkesgrupper med hjälp av lådagram (boxplots). I Figur 3-7 är det 
tydligt att det råder en stor variation mellan andelen adekvat utbildade, både mellan 
regioner och mellan olika yrkesgrupper. Gruppen Hälso- och sjukvårdsarbete har den allra 
minsta spridningen och det högsta värdet för riket som helhet. Yrken inom hälso- och 
sjukvård är ofta mycket tydligt knutna till en viss utbildning och det krävs ofta en typ av 
licens för att praktisera inom yrket. Att gruppen Hälso- och sjukvårdsarbete har dels en hög 
andel för riket samt har en låg spridning, är därför förståeligt.  

Gruppen Lärare, har också en relativt hög andel för riket som helhet och en relativt låg 
spridning mellan högsta och lägsta observation. För gruppen Lärare är även Andel annan 
inriktning markant högre än Andelen underkvalificerad (ej redovisat). Andel med adekvat 
utbildning är för gruppen Lärare 80 procent. Beräknas istället andel med eftergymnasial 
utbildning (adekvat utbildning + annan inriktning) fås en andel på 94 procent. 

Grupperna Ekonomer, jurister, säljare m.fl.; Psykologer, socialsekreterare, 
behandlingsassistenter; och Övriga yrken som kräver eftergymnasial utbildning, har alla en 
andel med adekvat utbildning för riket som helhet på mellan 70 till 73 procent. 
Spridningen för dessa yrken är dock olika, där det är några få regioner som utmärker sig 
med markant låga värden. Dessa yrkesgrupper har även överlag en högre Andel 
underkvalificerad än Andel annan inriktning (ej redovisat). 

Gruppen Övriga yrken som kräver eftergymnasial utbildning, är en bred yrkesgrupp som 
innehåller yrken såsom bibliotekarier, samhällsvetare, journalister, präster, poliser, 
underhållare osv. Det är därför förståeligt att denna grupp även har den högsta spridningen 
av andel med adekvat utbildning. 

I bilagan finns en tabell över FA-regioner och andel med adekvat utbildning, andel i yrket 
för alla sex yrkesgrupper samt totalt för yrken som normalt har krav på eftergymnasial 
utbildning. I bilagan finns även en beskrivning över yrkesgruppernas komposition. 
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Figur 3-7 Fördelning över andelen adekvat utbildade fördelat på yrkesgrupper och totalt för yrken med 
normalt eftergymnasial utbildning år 2008 
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Källa: SCB, RAMS, Yrkesregistret, registret över befolkningens utbildning 

 

Skattningarna över andel med adekvat utbildning är även beräknad för olika kön. I Tabell 
3-1 redovisas för riket som helhet andelen kvinnor inom de olika yrkesgrupperna samt 
andelen män och kvinnor med adekvat utbildning. För yrken som normalt kräver 
eftergymnasial utbildning totalt, är andelen kvinnor större än andelen män. Andelen 
kvinnor med adekvat utbildning är också något större än andelen män med adekvat 
utbildning, för yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning. 

För de yrkesgrupper som verkar ha en relativt jämn könsfördelning (Ekonomer, jurister, 
säljare m.fl. samt Övriga yrken som kräver eftergymnasial utbildning) är även andelen 
adekvat utbildade ungefär lika stor för män som för kvinnor. De yrkesgrupper som har en 
mer ojämn könsfördelning (Lärare; Psykologer, socialsekreterare, behandlingsassistenter; 
samt Arbete inom teknik o datavetenskap) verkar dock ha en framträdande skillnad mellan 
andelen adekvat utbildade män och kvinnor. Det intressanta är att det kön som är 
underrepresenterat i yrket också verkar tillåtas ha en mindre andel adekvat utbildade. 
Yrkesgruppen Hälso- och sjukvårdsarbete avviker dock från detta mönster med att 
kombinera en relativt ojämn könsfördelning, där andel adekvat utbildade män och kvinnor 
är ungefär lika stor. 
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Tabell 3-1 Andel (%) män och kvinnor med adekvat utbildning, totalt och för olika yrkesgrupper 2008 

(1) (2) (3) (4) 

Yrkesgrupp 
Andel 

kvinnor 

Andel män 

med adekvat 

utbildning 

Andel kvinnor 

med adekvat 

utbildning Skillnad (2-3) 

Totalt 55 72 79 -6 

Arbete inom teknik o datavetenskap 22 69 61 9 

Hälso- och sjukvårdsarbete 80 89 93 -4 

Lärare 73 73 83 -11 

Ekonomer, jurister, säljare m.fl. 55 74 72 2 

Psykologer, socialsekreterare, 

behandlingsassistenter 74 54 76 -22 

Övriga yrken som kräver 

eftergymnasial utbildning 53 74 72 2 

Källa: SCB, RAMS, Yrkesregistret, registret över befolkningens utbildning 
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4 Regionernas framtida kompetensförsörjning 

4.1 Generationsväxling och pensionsavgångar 

Generationsväxlingen och de pensionsavgångar som väntas de närmaste åren har fått stor 
uppmärksamhet och det har redan skrivits mycket om dess problematik och möjligheter (se 
t.ex. SOU 2006:102). Orsaken till att den framtida generationsväxlingen får så mycket 
uppmärksamhet är lätt att förstå genom att studera Figur 4-1 nedan. Figuren är en 
befolkningspyramid som beskriver antalet män (vänster) och antalet kvinnor (höger) för 
olika födelseår. Statistiken i den här figuren är, som merparten av den statistik som 
presenteras i denna rapport, från år 2008. Det översta gröna strecket i figuren är för året 
1943 och representerar den ålderskohort som fyllde 65 år, år 2008 och som förväntas 
utträda från arbetsmarknaden. Som synes är detta alldeles i början av den ”puckel” i 
befolkningspyramiden som 40-talisterna representerar. Två år längre ner i figuren finns år 
1945, vilket representerar den ålderskohort som fyller 65 år 2010. Från figuren kan också 
ses att puckeln har avtagit helt år 1950. År 2015 förväntas således 40-talisterna ha gått i 
pension. 

Lite längre ner i Figur 4-1 finns det andra gröna strecket, vilket representerar år 1989 och 
den ålderskohort som fyllde 19 år, år 2008.  Denna ålderskohort är också i början av en 
”puckel” som är resultatet av 1990-talets babyboom och förväntas inom kort att inträda på 
arbetsmarknaden. Puckeln har sin topp 1990 och avtar sedan till år 1998. Den stora 
gruppen av pensionsavgångar från 40-talisterna ser därför ut att kunna motverkas av ett 
stort inträde på arbetsmarknaden från 90-talisterna. 

Det kommande utträdet och inträdet på arbetsmarknaden är dock förknippat med både 
problem och möjligheter. Först och främst, när det gäller utträdet från arbetsmarknaden är 
det inte säkert att de personer som utträder kommer att ersättas av någon med samma 
kompetens, eller ens kommer att ersättas överhuvudtaget. Såsom illustrerades i Kapitel 2 är 
näringsstrukturen i ständig omvandling. Allra tydligast har denna strukturomvandling visat 
sig inom jordbruket och inom tillverkningen där många arbetstillfällen har försvunnit. 
Flera arbetstillfällen har också skapats, främst in tjänstesektorn. Utträdet från 
arbetsmarknaden kommer således troligen göra att flertalet arbetstillfällen måste ersättas, 
en del av dessa kommer dock kräva en annan kompetens, medan en del tjänster inte 
kommer att ersättas överhuvudtaget.  Generationsväxlingen kommer därför att innebära att 
det inte alltid kommer att ske en ”växling”. 

När det gäller det kommande inträdet på arbetsmarknaden förväntas de unga inte ha 
samma profil som de äldre som ska utträda. De unga saknar t.ex. de äldres erfarenhet, de 
har en annan utbildningsbakgrund och de bor inte på samma lokala arbetsmarknad. Denna 
missmatch mellan de som skall inträda på arbetsmarknaden och de som skall utträda, 
kommer troligen i sin tur bidra till en strukturomvandling av näringslivet (Lindh, 2006). 
Att förutse utträdet från arbetsmarknaden försvåras i normala fall av den ständigt pågående 
strukturomvandlingen. Det stora utträde och inträde som nu sker förväntas dock skapa 
ytterligare tryck på omvandlingen av sysselsättningsstrukturen. De unga förväntas dock ha 
en positiv effekt på produktiviteten, eftersom de unga generellt är rörligare och har både en 
färskare och längre utbildning. 
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Figur 4-1 Befolkningspyramid 2008 (män vänster, kvinnor höger) 
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Källa: SCB, RTB 2008 

 

Ett annat potentiellt problem är att även om utträdet och inträdet på arbetsmarknaden 
verkar stämma någorlunda i antal personer, är det osäkert huruvida utträde och inträde sker 
vid samma tidpunkt. I Figur 4-2 redovisas förvärvsgraden fördelat på olika åldrar. Denna 
figur visar bl.a. att förvärvsgraden för 20-åringar ligger på 50 procent och det är inte förrän 
i 27-årsåldern som förvärvsgraden ligger på ca 75 procent. Förvärvsgraden håller sig 
därefter ganska konstant, för att i åldern 60 år ligga på 75 procent och i åldern 64 år ligga 
på drygt 50 procent. Detta innebär att utträdet sker lite tidigare och inträdet sker lite senare, 
istället för att inträde och utträde skulle matcha varandra perfekt.  

Med vetskapen om att generationsväxlingen inte alltid kommer att innebära en ”växling” 
och att det förväntas bli en viss missmatch mellan de som inträder till och utträder från 
arbetsmarknaden, är det fortfarande av intresse att undersöka var det förväntas ske stora 
pensionsavgångar. 
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Figur 4-2 Förvärvsgrad fördelat på ålder och kön, år 2008 
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Källa: SCB, LISA, RTB 2008 

 

Figur 4-3 beskriver de förväntade pensionsavgångarna för åren 2009-2018 för FA-regionerna. Den 
förväntade andelen pensionsavgångar är beräknad som antalet sysselsatta 55-64 åringar som andel av 
antalet sysselsatta 20-64 åringar, för året 2008. Andelen förväntade pensionsavgångar sträcker sig från 18 
procent i Stockholms FA-region, till 31 procent i Pajala FA-region. Andelen förväntade pensionsavgångar 
för riket som helhet ligger på 21 procent. 

Figur 4-3 visar på att det råder en stor variation mellan FA-regionerna över den förväntade 
andelen pensionsavgångar. Flertalet regioner förväntas få relativt stora pensionsavgångar. 
Om pensionsavgångarna däremot sker i ungefär samma åldrar som i Figur 4-2, kan dock 
den beräknade andelen förväntade pensionsavgångar betraktas som en underskattning. 

De förväntade pensionsavgångarna bör dock ställas mot det förväntade, eller potentiella, 
inträdet på arbetsmarknaden. I Figur 4-4 har det potentiella inträdet på arbetsmarknaden 
ställts mot det förväntade utträdet på arbetsmarknaden för åren 2009-2018. Inträdet är 
beräknat som antalet 10-19 åringar år 2008, dvs. den grupp ungdomar som potentiellt 
kommer att inträda på arbetsmarknaden år 2009-2018. Utträdet är beräknat som antalet 
sysselsatta i åldrarna 55-64 år, dvs. den grupp som förväntas att gå i pension under 
perioden 2009-2018. Alla FA-regioner har en inträde/utträde-kvot på över ett, vilket 
betyder att det potentiella inträdet är större än det förväntade utträdet i samtliga regioner.  

Siffrorna i Figur 4-4 skall dock beaktas med försiktighet. För det första är det osäkert exakt 
när de unga träder in på arbetsmarknaden. För det andra är det osäkert om de unga stannar 
kvar inom regionen. Generellt sett hör åldersgruppen 20-29 år till den mest flyttbenägna 
(SOU 2007:35). För det tredje är det osäkert om de unga och deras kompetenser kommer 
att kunna ersätta den arbetskraft som försvinner. Detta är framför allt ett problem för de 
regioner som har en kvot uppåt ett, vilket innebär att de ungas kompetens måste matcha de 
äldres nästintill perfekt. För det fjärde är det osäkert i vilken omfattning utträdet kommer 
att ske i de olika regionerna. 
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Figur 4-3 Förväntade pensionsavgångar för åren 
2009-2018 
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Källa: SCB, LISA 2008 

Anm.: Antalet sysselsatta 55-64 åringar, som 
andel av antalet sysselsatta 20-64 åringar, år 
2008 

Figur 4-4 Andelen förväntat inträde genom 
utträde, åren 2009-2018 
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Källa: SCB, LISA, RTB 2008 

Anm.: Antalet 10-19 åringar i befolkningen 
(inträdet) som andel av sysselsatta 55-64 åringar 
(utträdet), år 2008
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I Tabell 4-1 beskrivs den förväntade pensionsavgången för olika näringsgrenar. Jordbruk, 
skogsbruk och fiske, samt Offentlig förvaltning och försvar, är de näringsgrenar som antas 
ha störst andel pensionsavgångar. På grund av den ständiga mekaniseringen inom 
Jordbruk, skogsbruk och fiske, är det oklart hur många av dessa tjänster som kommer att 
ersättas. Även om andelen pensionsavgångar inom jordbruk, skog och fiske är stor, är 
antalet i jämförelse med övriga näringar relativt litet, vilket förklaras av branschstorleken. 
Störst antal pensionsavgångar förväntas ske inom Vård och omsorg samt inom Tillverkning 
och utvinning där knappt 160 000 respektive 130 000 personer väntas pensioneras. Totalt 
väntas 870 000 personer gå i pension under åren 2009-2018. 

 

Tabell 4-1 Förväntade pensionsavgångar, per näringsgren  

Förväntade pensionsavgångar 2009-2018 Näringsgren 

Andel Antal 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 33 % 23 427 

Tillverkning och utvinning 19 % 128 200 

Byggverksamhet 20 % 55 087 

Handel 15 % 79 342 

Hotell- och restaurangverksamhet 8 % 9 453 

Transport, magasinering och kommunikation 21 % 52 392 

Finansiell verksamhet 19 % 17 037 

Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 17 % 96 407 

Offentlig förvaltning och försvar 28 % 66 261 

Utbildning och forskning 25 % 116 433 

Vård och omsorg 23 % 159 805 

Renhållning, energi, kultur, sport m.m. 23 % 52 557 

Totalt 21 % 870 021 

Källa: SCB, LISA år 2008 

Anm.: Antalet sysselsatta 55-64 åringar som andel av antalet sysselsatta 20-64 åringar, år 2008 

 

I Tabell 4-2 nedan beskrivs storleken på förväntade pensionsavgångar för olika 
yrkesgrupper för åren 2008-2017.5 Den yrkesgrupp som har den allra största andelen 
pensionsavgångar är Ledningsarbete, där hela 49 procent väntas gå i pension. Andra 
yrkesgrupper som har en hög andel pensionsavgångar är Lärare (25 procent), Hälso- och 
sjukvård med eftergymnasial utbildning (24 procent), Övriga yrken som kräver 
eftergymnasial utbildning (24 procent) och Arbete inom Jordbruk, trädgård, skogsbruk och 
fiske (31 procent).  

Det förväntas också ske en betydande generationsväxling i små- och medelstora företag. 
Vid Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Högskolan i Jönköping, 
pågår ett treårigt forskningsprojekt om just generationsskifte bland Sveriges företagare. 
Bland de frågor som man planerar att analysera ingår: Vad sker med företag vars ägare 

                                                 
5 De förväntade pensionsavgångarna har här beräknats med data från 2007, p.g.a. datatillgång. 
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beslutar sig för att avsluta sitt företagande? Vem tar över företag som drivs vidare? Hur 
utvecklas företag som drivs vidare? Och hur ser detta ut i olika regioner samt nationellt?6  

 

Tabell 4-2 Förväntade pensionsavgångar, per yrkesgrupp för perioden 2008-2017 

Förväntade 

pensionsavgångar 

2008-2017 Krav på 

utbildning Yrkesgrupp Andel Antal 

Ej specificerat 15 % 1 816 

1 Militärt arbete 12 % 1 315 

2 Ledningsarbete 49 % 501 

Normalt krav på eftergymnasial utbildning 22 % 330 792 

3 Arbete inom teknik och datavetenskap 18 % 65 029 

4 Hälso- och sjukvårdare 24 % 49 503 

5 Lärare 25 % 74 785 

6 Ekonomer, jurister, säljare m.fl. 22 % 88 601 

7 Psykologer, socialsekreterare, behandlingsassistenter m.fl. 21 % 14 815 

8 Övriga yrken som kräver eftergymnasial utbildning 24 % 38 059 

Normalt krav på gymnasial utbildning 19 % 391 829 

9 Kontors- och kundservice 23 % 81 078 

10 Vård- och omsorgsarbete 20 % 98 747 

11 Service-, storhushåll- o restaurangarbete 14 % 15 168 

12 Försäljning inom detaljhandeln m.m. 12 % 24 105 

13 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 31 % 18 212 

14 Hantverksarbete inom bygg- och tillverkning 20 % 77 089 

15 Process- och maskinoperatörer 16 % 44 311 

16 Transportarbete 23 % 33 119 

Inga eller små krav på utbildning 20 % 47 942 

17 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 20 % 47 942 

Totalt 21 % 879 171 

Källa: SCB, LISA, Yrkesregistret 2007 

Anm.: Antalet sysselsatta 55-64 åringar, som andel av antalet sysselsatta 20-64 åringar, år 2008 

 

Den statistik som har presenterats här uppvisar en bild över förväntade pensionsavgångar 
för olika regioner, näringsgrenar och yrkesgrupper. Hur pensionsavgångarna kommer att 
bli i realiteten samt hur inträdet på arbetsmarknaden kommer att ske är dock svårt att 
förutsäga. Förändringar i näringsstrukturen, vilka kompetenser som kommer att efterfrågas 
samt rörlighet mellan regioner, är några av de aspekter som spelar roll för hur den framtida 
arbetskrafts- och kompetensförsörjningen kommer att utvecklas. I följande kapitel används 
rAps – det regionala analys- och prognossystemet – för att bättre ta tillvara förutsättningar 
i demografi, strukturomvandling och internationella trender, i syfte att ta fram ett scenario 
över en möjlig utveckling.  

                                                 
6 För information om företagandets villkor i stad och landsbygd i Sverige se Eliasson och Westlund 
(2010) 
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4.2 Arbetskraftsförsörjningen år 2020 – ett scenario 

4.2.1 Inledning 
Det här kapitlet beskriver ett scenario eller framskrivning för arbetskrafts- och 
kompetensförsörjning för år 2020. Scenariot är framtaget med hjälp av rAps – regionalt 
analys- och prognossystem, och är gjort av WSP Analys & Strategi. Prognosverktyget 
rAps är uppbyggt kring olika moduler vilka sammanlänkar befolkning, arbetsmarknad, 
regional ekonomi, bostadsmarknad samt befolkningens flyttning och pendling mellan olika 
regioner. Tillsammans med aktuell statistik, SCB:s demografiantaganden, antaganden från 
Långtidsutredningen samt Konjunkturinstitutet, skapas framskrivningar och alternativa 
scenarion för sysselsättnings- och befolkningsutveckling på regional nivå.  

Varken de nationella förutsättningarna eller scenariot för den regionala utvecklingen gör 
anspråk på att vara en prognos för den mest sannolika utvecklingen. Syftet är snarare att ge 
en konsekvensbeskrivning för hela Sveriges arbetsmarknadsregioner som är konsistent 
med nationella demografiska prognoser och makroekonomiska bedömningar. Scenariot bör 
tolkas som det resultat som förväntas om utvecklingen regionalt, nationellt och globalt, 
fortsätter i nuvarande banor. Beräkningar utgår givetvis från en rad modellantaganden. I 
faktarutan nedan beskrivs de prognosförutsättningar och de modellantaganden som har 
använts i skapandet av scenariot för 2020.7 

I följande avsnitt beskrivs sysselsättningsutvecklingen i olika branscher och i olika 
regioner. Därefter följer en beskrivning av befolkningsutvecklingen samt utbud och 
efterfrågan för olika utbildningsgrupper. Avslutningsvis ges sammanfattande 
kommentarer. 

 

Faktaruta: Prognosförutsättningar 

Bedömningar av den framtida regionala utvecklingen av befolkning och arbetsmarknad bör 
vara konsistenta med motsvarande, officiella, bedömningar på nationell nivå. Ett exempel 
är de regionala framtidsbilder som redovisas i ITPS-rapporten Regionernas Tillstånd 2008, 
som är framtagna inom ramen för antaganden och bedömningar enligt den senaste 
långtidsutredningen, LU 2008.  

Den framskrivning som presenteras i föreliggande rapport avser perioden 2007 - 2020, 
medan LU 2008 avser perioden 2005 - 2030. Vidare, LU 2008 presenterades i december 
2008 och vid denna tidpunkt rådde större osäkerhet om hur stark och varaktig 
konjunkturnedgången skulle bli. Den aktuella prognosen utgår från något ändrade 
förutsättningar jämfört med LU 2008, både med anledning av att prognosperioden är 
kortare och med kännedom om konjunkturutvecklingen fram till idag. Prognosen har 2006 
som basår och utvecklingen för åren 2007-2009 har (med avseende på 
arbetsmarknadsregionernas befolkning och sysselsättning) kalibrerats för att nå 
överensstämmelse med data för dessa år.   

Nationella förutsättningar  

För perioden fram till år 2011 baseras modellberäkningarna på nationella förutsättningar 
för makroekonomi och arbetsmarknad enligt Konjunkturinstitutets Konjunkturläget, KI 

                                                 
7 För mer information om rAps se ITPS (2009a) eller https://www.h.sch.se/raps/  
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mars 2010. För perioden 2012-2020 utgår beräkningarna från motsvarande förutsättningar 
enligt Svensk ekonomi 2012-2020, KI mars 2010.  

De nationella förutsättningarna för ekonomi och arbetsmarknad utgår således från senast 
publicerade officiella bedömningar. Med anledning av att befolkningsutvecklingen är 
central i prognosarbetet på regional nivå har vi dock valt att utgå från den senast 
publicerade nationella befolkningsprognosen från SCB, april 2010, medan KI utgår från 
den prognos som publicerades i maj 2009. Skillnaden mellan dessa prognoser illustreras i 
Figur 4-5. 

  

Figur 4-5 Sveriges befolkning, totalt och 16-64 år, förändringar 2009-2020. Prognos 2009 och prognos 
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Källa: SCB 

Enligt den aktuella prognosen kommer Sveriges folkmängd att öka med nästan 660 000 till 
år 2020, vilket är nästan 120 000 personer fler jämfört med prognosen för ett år sedan. 
Åldersgruppen 16-64 år ökar med knappt 61 000 enligt den aktuella prognosen, vilket 
motsvarar 0,06 procent per år i genomsnitt, medan den i förra prognosen beräknades 
minska något fram till år 2020, en minskning med 0,03 procent i genomsnitt per år.8  

 

Resultat, jämförelse med nationella förutsättningar 

I prognosberäkningarna på regional nivå har ett syfte varit att utvecklingen av ekonomi och 
arbetsmarknad så nära som möjligt skall återge den aktuella konjunkturnedgångens årliga 
förlopp fram till år 2011. För perioden 2012-2020 är syftet att återge den genomsnittliga 
årliga förändringen enligt KI:s bedömning. I Tabell 4-3 jämförs prognosen på regional nivå 
med KI:s prognos med avseende på årlig tillväxt av BNP. 

                                                 
8 Framskrivningen har även tagit hänsyn till resultat från Tillväxtanalys (2010) angående 
utvecklingen i Malmfälten (alternativ inflyttning, med viss diskrepans). Framskrivningen har även 
tagit hänsyn till att idag (2008) ca 17 000 personer av den förvärvsarbetande befolkningen i 
Malmöregionen arbetar i den danska Huvudstadsregionen, och att denna pendling fram till år 2020 
beräknas öka med ca 20 000 personer. 
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Tabell 4-3 Årlig tillväxt av BNP, jämförelse mellan prognos på regional nivå och prognos KI 

 
Källa: KI och egna beräkningar 

 

För perioden fram till år 2010 sammanfaller de båda prognoserna. För perioden 2010-2020 
ger däremot prognosen på regional nivå, vid en summering till riket, en årlig tillväxt av 
BNP som ligger 0,1 procent lägre jämfört med KI. Prognosen på regional nivå ger däremot 
en något snabbare tillväxt av antalet sysselsatta jämfört med KI:s prognos, se Figur 4-6. 

 

Figur 4-6 Total sysselsättning i Sverige 2007-2020, prognos på regional nivå och prognos KI. Index 
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För perioden 2007-2020 innebär prognosen på regional nivå att sysselsättningen i riket 
ökar med drygt 0,4 procent per år, jämfört med drygt 0,3 procent enligt KI:s prognos. 
Huvudorsaken till denna skillnad är att prognosen på regional nivå utgår från en nationell 
befolkningsprognos med snabbare befolkningstillväxt jämfört med KI:s prognos. 
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4.2.2 Förändringar i sysselsättningen 
I Tabell 4-4 nedan beskrivs sysselsatt dagbefolkning fördelad på olika branscher, samt 
sysselsättningsförändringen fram till år 2020, enligt scenarioberäkningarna med rAps.  

Branscherna Jordbruk, Tillverkning och Transport, är de branscher där sysselsättningen 
minskar totalt. För Jordbruk och Tillverkning är det runt 20 procent medan det för 
Transport är runt fem procent av arbetstillfällena som försvinner. Branschen Fastighets- 
och uthyrningsverksamhet, företagstjänster ökar mest med 30 procent. Andra branscher 
som har en stor procentuell ökning är Byggverksamhet och Handel. Totalt väntas 
sysselsättningen för riket öka med fem procent, eller med drygt 200 000 nya 
arbetstillfällen. 

Det är dock inte i alla regioner eller regionfamiljer som sysselsättningen ökar. I 
regionfamilj (4) Lokala center, varuproducerande, (6) Småregioner, varuproducerande, och 
(7) Småregioner, tjänsteproducerande, minskar sysselsättningen. Den största ökningen i 
sysselsättning väntas ske i (1) Storstadsregionerna, där sysselsättningen ökar med tio 
procent, eller drygt 220 000 arbetstillfällen. 

Sysselsättningsutveckling i olika branscher förväntas också utvecklas olika beroende på 
regionfamilj. Branscherna Jordbruk och Tillverkning väntas minska i alla regionfamiljer. 
Branscherna Transport och magasinering och Finansiell verksamhet, väntas minska i alla 
regionfamiljer förutom (1) Storstadsregionerna. Branschen Finansiell verksamhet är 
intressant, för även då alla regioner utom storstadsregionerna väntas erhålla relativt stora 
sysselsättningsminskningar, väntas sysselsättningen i branschen som helhet öka något. 

Den relativa sysselsättningsförändringen för varje enskild FA-region redovisas i Figur 4-7 
nedan i form av ett stapeldiagram och karta . Sysselsättningen väntas öka i 38 av de 72 FA-
regioner. En del av dessa ökningar är dock relativt små. Pajala är den FA-region som har 
den högsta relativa sysselsättningsökningen med drygt 1,3 procent per år eller totalt 400 
arbetstillfällen. Pajala är också en av de regioner där det satsas stort inom gruvnäringen (se 
Tillväxtanalys, 2010).  

Stockholm har den största ökningen totalt sett med knappt 12 000 arbetstillfällen per år, 
eller knappt 140 000 arbetstillfällen totalt över perioden 2008-2020. FA-regionerna 
Hagfors, Hällefors, Avesta och Karlskoga är de regioner som har den största relativa 
sysselsättningsminskningen. Totalt minskar sysselsättningen i dessa regioner med drygt 
9 000 arbetstillfällen över hela perioden.  

Från kartan i Figur 4-7 går det att se eventuella regionala mönster i 
sysselsättningsförändringen. I Mälardalen, från Stockholm till Örebro, väntas en gynnsam 
sysselsättningsutveckling de närmaste åren. Likaså väntas Göteborg och Malmö få en 
positiv utveckling. För norra Sveriges del är det intressant att notera att det inte verkar råda 
några tydliga skillnader mellan kustområdena och Norrlands inland. Intressant att notera är 
även att för gränsregionerna Haparanda, Pajala, Strömstad och Årjäng väntas en positiv 
sysselsättningstillväxt.  

Den mest negativa sysselsättningsutvecklingen förväntas för främst två områden: 
Hällefors, Ludvika och Avesta, samt Vetlanda, Värnamo, Oskarshamn och Tranås. 
Intressant är dock att de regioner som har den relativt lägsta sysselsättningsutvecklingen 
ibland angränsar till de FA-regioner vilka har en av de relativt högsta 
sysselsättningsökningarna. (I bilagan finns en tabell som redovisar sysselsättningen i FA-
regionerna för åren 2008, 2015 och 2020.) 
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Tabell 4-4 Sysselsatt dagbefolkning år 2007 och differens sysselsatt dagbefolkning 2020-2007 

Regionfamiljer  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Totalt 

Bransch Sysselsatt dagbefolkning år 2007  

Jordbruk, skogsbruk och 

fiske 

19 024 16 247 20 400 3 869 4 551 4 453 6 041 74 585 

Tillverkning och utvinning 261 377 122 587 195 500 55 236 25 755 41 650 24 324 726 429 

Byggverksamhet 129 712 45 650 54 884 9 557 9 207 7 002 9 565 265 577 

Handel 297 998 82 991 107 731 15 992 13 949 12 342 16 158 547 161 

Hotell- och 

restaurangverksamhet 

68 792 18 002 21 916 2 708 3 668 2 506 5 048 122 640 

Transport, magasinering 

och kommunikation 

143 915 41 186 47 127 7 073 7 017 5 198 7 931 259 447 

Finansiell verksamhet 64 223 10 018 9 556 1 145 1 755 899 1 381 88 977 

Fastighets- och 

uthyrningsverksamhet 

393 108 88 915 94 286 12 872 13 543 8 600 12 362 623 686 

Offentlig förvaltning och 

försvar 

283 381 128 508 159 240 24 721 25 638 22 066 26 832 670 386 

Utbildning och forskning 214 397 83 371 97 085 14 529 14 697 12 551 14 142 450 772 

Vård och omsorg 193 832 70 101 84 633 10 366 11 874 7 762 9 582 388 150 

Renhållning, energi, 

kultur, sport m.m. 

68 120 18 148 20 973 3 730 3 418 2 137 4 634 121 160 

Totalt 2159242 734 522 926 248 163 972 137 276 129 062 140 237 4390559 

 Sysselsatt dagbefolkning, differens 2020-2007  

Jordbruk, skogsbruk och 

fiske 

-1 724 -3 283 -3 911 -727 -1 031 -1 065 -1 442 -13 182 

Tillverkning och utvinning -48 308 -29 866 -48 550 -15 758 -5 183 -12 065 -5 705 -165 436 

Byggverksamhet 17 877 8 713 11 494 1 988 1 838 1 153 1 381 44 444 

Handel 53 776 9 697 15 846 893 2 106 1 388 3 395 87 101 

Hotell- och 

restaurangverksamhet 

9 788 751 445 126 69 109 544 11 832 

Transport, magasinering 

och kommunikation 

3 189 -5 831 -5 834 -1 520 -900 -874 -648 -12 416 

Finansiell verksamhet 3 284 -1 066 -1 187 -223 -322 -160 -204 122 

Fastighets- och 

uthyrningsverksamhet 

129 913 22 813 23 134 2 661 3 512 1 870 2 722 186 625 

Offentlig förvaltning och 

försvar 

12 610 3 685 5 309 -46 348 27 -1 197 20 736 

Utbildning och forskning 20 234 6 301 11 024 1 132 1 341 910 371 41 313 

Vård och omsorg 28 713 6 150 8 062 675 827 355 337 45 118 

Renhållning, energi, 

kultur, sport m.m. 

14 358 193 940 -78 -50 -222 -385 14 756 

Totalt 222 346 9 460 3 855 -13 052 350 -10 469 -3 067 209 423 

Anm.: Regionfamilj: (1) Storstadsregioner, (2) Regionala centra med universitet, (3) Övriga regionala 
centra, (4) Lokala centra – varuproducerande, (5) Lokala centra – tjänsteproducerande, (6) Småregioner – 
varuproducerande, (7) Småregioner – tjänsteproducerande. Okänd näring redovisas ej. 
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Figur 4-7 Sysselsättningsförändring, årlig procentuell 2008-2020 
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I Figur 4-8 redovisas förvärvsgraden (dvs. den andel av befolkningen, 20-64 år, som 
förvärvsarbetar) för åren 2008 och 2020. För riket som helhet var förvärvsgraden 2008 ca 
78 procent och den förväntas även vara det år 2020. En förvärvsgrad på ca 75-80 procent 
är att betrakta som normalt. Den andel av befolkningen som ej förvärvsarbetar består bl.a. 
av personer som antingen är arbetslösa, studerande, föräldralediga, sjuka, eller som har gått 
i förtids- eller ålderspension. Förvärvsgraden för åldersgruppen 20-29 förklaras till stor del 
av studier, medan förvärvsgraden för åldersgruppen 55-64 år till stor del förklaras av 
förtids- och ålderspension (ITPS, 2009b). 

Figur 4-8 visar att förvärvsgraden förväntas öka för de flesta FA-regioner till år 2020. För 
ett stort antal FA-regioner måste således förvärvsgraden öka för att efterfrågan på 
arbetskraft skall tillgodoses. År 2020 förväntas förvärvsgraden vara 80 procent eller mer i 
50 FA-regioner och 90 procent eller mer i 17 FA-regioner. Regioner med en förvärvsgrad 
på över 80-90 procent innebär att efterfrågan på arbetskraft troligen är större än den 
regionala tillgången. Denna obalans måste lösas genom antingen en ökad inpendling eller 
inflyttning. För perifert belägna regioner försvåras en sådan inpendling.  

Från kartan i Figur 4-8 går det att se att många av de regioner som förväntas få en hög 
förvärvsgrad år 2020 angränsar till andra regioner som också förväntas få en hög 
förvärvsgrad. Detta gäller främst stora delar av Norrland samt Härjedalen, Ljusdal och 
Värnamo. Dessa regioner förväntas därför få svårt att lösa arbetskraftsförsörjningen genom 
inpendling, eftersom regionerna i närområdet kommer att konkurrera om i stort sett samma 
arbetskraft.  

Gränsregionerna Pajala, Strömstad och Bengtsfors är bland de regioner som förväntas få en 
hög förvärvsgrad. Dessa regioner är också bland dem som i avsnitt 0 indikerades ha svårt 
att få tag på adekvat utbildad personal. För Pajalas del anses det mindre troligt att det 
kommer att ske en betydande arbetspendling från Finland, eftersom det även på den finska 
sidan sker en expansion inom gruvnäringen (Tillväxtanalys, 2010).  

Förvärvsgraden i Malmö FA-region väntas år 2020 vara 73 procent, vilket placerar Malmö 
bland de regioner med lägst förvärvsgrad. I Scenarioberäkningarna antas Malmö FA-
regioner år 2020 ha en pendling till Danmark på 20 000 personer, vilket är ca 3 procent av 
befolkning i Malmö FA-region. Med hänsyn till pendlingen till Danmark får Malmö FA-
region en förvärvsgrad på 76 procent, vilket fortfarande är relativt lågt. 

För de regioner där det förväntas råda en arbetskraftsbrist, kan i vissa fall bristen lösas 
genom pendling och flyttning från regioner med en låg förvärvsgrad. Detta är dock inte en 
generell lösning eftersom den lägre förvärvsgraden inte bara förklaras av arbetslöshet utan 
även av t.ex. studier, sjukdom och pensionsavgångar. En låg förvärvsgrad behöver därför 
heller inte betyda något negativt, eftersom den låga förvärvsgraden kan bero på att en stor 
andel studerar. 
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Figur 4-8 Förvärvsgrad år 2008 och 2020 
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4.2.3 Förändringar i befolkningen 
Tabell 4-5 redovisar scenariot för befolkningen totalt 2009, 2015 och 2020 för 
regionfamiljerna. De två sista kolumnerna längst till höger visar den årliga förändringen i 
antal och i procent. Enligt detta scenario förutspår rAps således att befolkningen väntas 
öka i Storstadsregioner, Regionala centra med universitet samt i Övriga regional centra, 
medan en minskning förväntas i övriga regionfamiljer. För riket som helhet väntas 
befolkningen öka med i genomsnitt knappt 60 000 personer per år fram till 2020. 

I Tabell 4-5 framgår också hur ojämnt fördelad befolkningen är över regionfamiljerna. 
Storstadsregionerna har år 2009 drygt 4,5 miljoner invånare, vilket är drygt 50 procent av 
Sveriges totala befolkning. Storstädernas andel av rikets totala befolkning väntas även öka 
fram till år 2020. På så sätt väntas det ske en omfördelning mellan storstädernas andel av 
befolkningen och övriga regioner med nästan tre procentenheter, vilket illustreras i Tabell 
4-6. Från denna tabell går det också att se att omfördelningen till storstäderna från övriga 
regioner väntas bli ännu mer omfattande för befolkningen i åldern 20-64 år. Andelen 
sysselsatta omfördelas dock inte i lika hög omfattning till storstäderna som befolkningen 
totalt och befolkningen i åldern 20-64 år förväntas göra. 

 

Tabell 4-5 Befolkning totalt, fördelat på regionfamiljer 2009, 2015 och 2020 samt årlig förändring 

Per år 2009-2020 

Regionfamilj 2009 2015 2020 Antal procent 

Storstadsregioner 4 518 292 4 882 871 5 114 309 54 183 1,1 

Regionala centra med universitet 1 584 572 1 618 761 1 633 174 4 418 0,3 

Övriga regionala centra 2 006 850 2 051 895 2 075 984 6 285 0,3 

Lokala centra, varuproducerande 335 559 328 676 322 681 -1 171 -0,4 

Lokala centra, tjänsteproducerande 305 645 302 238 298 396 -659 -0,2 

Småregioner, varuproducerande 284 609 273 333 264 870 -1 794 -0,7 

Småregioner, tjänsteproducerande 305 155 294 465 287 490 -1 606 -0,5 

Riket 9 340 682 9 752 239 9 996 904 59 657 0,6 

 

Tabell 4-6 Omfördelning i procentenheter av rikets befolkning, befolkning 20-64 år och sysselsättning 
2008/2009-2020 

Regionfamilj Befolkning totalt  Befolkning 20-64 år  Sysselsättning 

Storstadsregioner 2,8 % 3,8 % 2,0 % 

Regionala centra med universitet -0,6 % -1,0 % -0,4 % 

Övriga regionala centra -0,7 % -1,1 % -0,6 % 

Lokala centra varuproducerande -0,4 % -0,4 % -0,4 % 

Lokala centra tjänsteproducerande -0,3 % -0,4 % -0,1 % 

Småregioner varuproducerande -0,4 % -0,5 % -0,3 % 

Småregioner tjänsteproducerande -0,4 % -0,5 % -0,1 % 

Riket 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Figur 4-9 Befolkningsförändring, årlig procentuell 2009-2020 
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I Figur 4-9 beskrivs den förväntande 
genomsnittliga årliga tillväxten i 
befolkningen 2008-2020 för samtliga 
FA-regioner. Befolkningen förväntas öka 
i 23 av de 72 FA-regionerna. De FA-
regioner som ökar mest är Stockholm, 
Malmö och Göteborg, som ökar med en 
årlig tillväxt på mellan 1,3 och 1 procent. 
De FA-regioner som förväntas ha den 
största relativa befolkningsminskningen 
är: Hagfors, Dorotea, Jokkmokk, 
Vansbro och Kramfors. Antalsmässigt 
förväntas dock de största befolknings-
minskningarna ske i Värnamo, Söder-
hamn, Skövde, Ludvika och Luleå.  

Från kartan Figur 4-9 framgår att den 
mest positiva befolkningsutvecklingen 
förväntas ske i främst tre områden: 
Stockholm, Eskilstuna och Nyköping; 
Göteborgs, Borås, Jönköping samt hela 
västkusten ner till Malmö; samt Växjö 
FA-region. I norra Sverige är det endast 
Östersund, Umeå, Örnsköldsvik och 
Kiruna som förväntas uppvisa positiva 
siffror. (I bilagan presenteras en tabell 
över den totala befolkningen för FA-
regionerna år 2009, 2015 och 2020, samt 
årlig förändring.) 

I Figur 4-10 beskrivs försörjningskvoten 
för Sveriges FA-regioner, dvs. 
befolkningen i åldern 0-19 år samt 65 år 
och äldre i relation till befolkningen i 
åldern 20-64 år. Försörjningsbördan 
väntas öka från år 2008 till 2020 i alla 
FA-regioner. I 20 av de 72 FA-
regionerna väntas t.o.m. försörjnings-
bördan ligga över 100 procent, dvs. 
befolkningen i åldrarna 0-19 år samt 65 
år och äldre, är fler än befolkningen i 
åldern 20-64 år. För flertalet regioner 
förklaras den försämrade försörjnings-
kvoten dels av att befolkningen i åldern 
20-64 år minskar, samtidigt som gruppen 
0-19 år och 65 år och äldre ökar. 

Figur 4-10 Försörjningskvot år 2009 och 2020, 
samt fördelning yngre- och äldrekvot 
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Försörjningskvoten kan delas upp i dels en yngrekvot (0-19 år i relation till befolkningen 
20-64 år) samt en äldrekvot (65 år och äldre i relation till befolkningen 20-64 år). I Figur 
4-10 indikeras hur stor yngrekvoten och även äldrekvoten är. De flesta regioner förväntas 
ha en högre äldrekvot än yngrekvot. År 2009 var äldrekvoten högre än yngrekvoten i 33 
FA-regioner, år 2020 förväntas 58 FA-regioner ha än högre äldrekvot än yngrekvot. 

 

4.2.4 Utbud och efterfrågan på olika utbildningsgrupper 
Prognosverktyget rAps ger även ett scenario kring utvecklingen av olika 
utbildningsgrupper med avseende på både nivåer och inriktningar. Eftersom rapportens 
huvudsyfte är att beskriva framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjning, är det 
intressant att närmare studera utvecklingen av olika utbildningsgrupper. 

De olika utbildningsgrupperna som studeras i den här rapporten är för tre nivåer: 
Utbildning kortare än 3-årigt gymnasium, 3-årig gymnasieutbildning och Eftergymnasial 
utbildning, samt för fyra inriktningar: Eftergymnasial utbildning inom Teknik och 
naturvetenskap, Vård, Pedagogik, samt Samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora m.m. 
Information om de olika utbildningsgrupperna finns både för befolkningen i regionen samt 
sysselsatt dagbefolkning 20-64 år. Genom att studera befolkningens utbildningsgrupp fås 
en indikation om potentiell tillgång eller utbud av kompetens inom regionen. Utbildningen 
hos den sysselsatta dagbefolkningen ger, på motsvarande sätt, en indikation av efterfrågan 
på en viss kompetens i regionen.  

Förändringar i efterfrågan på olika utbildningsgrupper hör nära samman med utvecklingen 
av branschstrukturen. Fördelningen av efterfrågan av olika utbildningsgrupper inom en 
bransch hålls dock relativt konstant från år till år (se Faktaruta för mer information). Den 
modellerade efterfrågan på olika utbildningsgrupper i rAps tar således inte hänsyn till hur 
den tekniska utvecklingen påverkar efterfrågan på olika utbildningsgrupper. Eftersom 
utbildningsgrupperna i rAps är på en ganska grov nivå samt att modelleringen görs på 
regional nivå, är det heller inte rimligt att inkludera antaganden om teknisk utveckling. 
Huruvida efterfrågan på utbildad arbetskraft påverkas av t.ex. teknisk utveckling diskuteras 
i avsnitt 4.3 längre fram. Det scenario som presenteras här ger ändock en rimlig 
konsekvensbeskrivning av hur tillgång och efterfrågan på olika utbildningsgrupper 
utvecklas fram till 2020. 

 

Faktaruta: Modellerat utbud och efterfrågan av olika utbildningsgrupper 

Efterfrågan på olika utbildningsgrupper utgår från branschernas fördelning av 
utbildningsgrupper från föregående år, samt en justering för aktuellt år. Justeringsfaktorn 
bestäms utifrån utbudssidan, så att ett mindre utbud innebär mindre sysselsatta inom en 
specifik utbildningsgrupp.  

Utbudet för olika utbildningsgrupper inom en region bestäms utifrån de personer som bor i 
regionen samt s.k. ”övergångssannolikheter” som anger med vilken sannolikhet en individ 
övergår från en utbildning till en annan högre utbildning. Övergångssannolikheterna 
varierar med individens ålder, kön, födelseland samt bostadsregion (närhet till högskola 
eller universitet). Utbudet påverkas även av in- och utflyttning. 

I modellberäkningen utgörs total ”användning” av arbetskraft av efterfrågan (sysselsatta) 
och arbetslösa. Utbudet på arbetskraft avser både regionens egna arbetskraftsutbud samt 
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nettopendling till regionen. Arbetsmarknaden är segmenterad i olika utbildningsgrupper 
och separat balansering sker för varje utbildningsgrupp. Den beräknade användningen för 
varje utbildningsgrupp skall således mötas av ett lika stort utbud av regionens eget 
arbetskraftsutbud samt nettopendling. 

Om det modellberäknade utbudet är större än användningen, justeras det preliminärt 
beräknade arbetskraftsutbudet i regionen ned, dvs. det relativa arbetskraftstalet sjunker. 
Om det modellberäknade utbudet är mindre än användningen, justeras i första hand utbudet 
upp till som högst den tillgängliga befolkningen i åldern 20-64 år i regionen för respektive 
utbildningsgrupp. Därefter justeras nettopendlingen genom inpendling till regionen. 

Totalt finns 12 olika utbildningsgrupper i rAps: (1) Utbildning kortare än 3-årigt 
gymnasium; 3-årigt gymnasium inriktat mot (2) Teknik och naturvetenskap, (3) 
Samhällsvetenskap och humaniora m.m., samt (4) Yrkesförberedande gymnasium; 
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år med inriktning mot (5) Teknik och 
naturvetenskap, (6) Vård, (7) Pedagogik eller (8) Samhällskunskap, ekonomi, humaniora 
m.m.; samt Eftergymnasial utbildning minst 3 år med inriktning mot (9) Teknik och 
naturvetenskap, (10) Vård, (11) Pedagogik eller (12) Samhällskunskap, ekonomi, 
humaniora m.m.  

 

I Tabell 4-7 presenteras befolkning och sysselsatta 20-64 år för de olika 
utbildningsnivåerna fördelat på regionfamiljerna. Befolkningen i åldern 20-64 år består av 
dels sysselsatt nattbefolkning, arbetslösa, samt de som av en eller annan anledning står 
utanför arbetskraften. Sysselsatta 20-64 år består av sysselsatt dagbefolkning. Genom att 
studera befolkningens utbildningsnivå fås en indikation om utbudet av kompetens inom 
regionen. Utbildningen hos den sysselsatta dagbefolkningen ger, på motsvarande sätt, en 
indikation på efterfrågan på en viss kompetens i regionen. I den näst sista kolumnen i 
Tabell 4-7 har sysselsättningen satts i relation till befolkningen år 2020. En kvot över ett 
visar att efterfrågan förväntas vara större än utbudet och tolkas som ett regionalt 
kompetensunderskott.  En kvot mindre än ett visar att efterfrågan förväntas vara mindre än 
utbudet och tolkas som ett regionalt kompetensöverskott. Kvoten kan tolkas som 
förvärvsgraden för en viss utbildningsgrupp. Normalt skall kvoten ligga på 0,75-0,80 och 
något högre för utbildningsgruppen Eftergymnasial utbildning. I den sista kolumnen i 
figuren illustreras huruvida kvoten har ökat (+) eller minskat (-) under perioden 2008-
2020.  

För utbildningsgruppen Utbildning kortare än 3-årigt gymnasium, är det främst Lokala 
centra och Småregioner som förväntas få höga kvoter. Alla regionfamiljer, förutom 
Storstadsregioner, förväntas få en högre kvot än riket. Kvoterna för samtliga regionfamiljer 
väntas dessutom att öka under perioden 2008-2020.  

För utbildningsgruppen 3-årig gymnasieutbildning förväntas också de största kvoterna 
finnas bland Lokala centra och Småregioner. Alla regionfamiljer, förutom 
Storstadsregioner, väntas också få en högre kvot än riket. För Storstadsregionerna, Övriga 
regionala centra samt Lokala centra, varuproducerande, väntas dock kvoten förbättras 
något till år 2020. 

För Eftergymnasial utbildning har alla regionfamiljer utom Storstadsregionerna höga 
kvoter. Alla regionfamiljer utom storstadsregionerna förväntas även ha högre kvot än riket. 
Vid Lokala centra och Småregioner är kvoten över 0,9 vilket visar på att en väldigt stor del 
av den regionala befolkningen måste förvärvsarbeta för att klara arbetsförsörjningen i 
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regionen. Dessa höga förvärvsgrader är orimliga och kommer troligen kräva en inpendling 
av arbetskraft. I jämförelse med 2008 har även kvoten ökat för alla regionfamiljer, utom 
Storstadsregionerna. 

 

Tabell 4-7 Utbud och efterfrågan för olika utbildningsnivåer 2008-2020 

  Sysselsatta Befolkning Bef-Syss Syss/ 

Bef 

∆Syss/ 

Bef 

 2008 2020 2008 2020 2020 2020  

Regionfamilj Utbildning kortare än 3-årigt gymnasium 

Storstadsregioner 702 072 486 969 1 002 594 685 413 198 444 0,71 + 

Regionala centra med universitet 280 678 199 121 392 952 258 659 59 538 0,77 + 

Övriga regionala centra 377 910 268 173 531 040 354 333 86 160 0,76 + 

Lokala centra varuproducerande 74 030 50 288 97 000 62 577 12 289 0,80 + 

Lokala centra tjänsteproducerande 59 445 44 484 83 939 53 804 9 321 0,83 + 

Småregioner varuproducerande 62 146 42 853 85 676 53 713 10 860 0,80 + 

Småregioner tjänsteproducerande 64 716 47 815 90 100 56 081 8 267 0,85 + 

Riket 1 620 997 1 139 702 2 283 301 1 524 581 384 879 0,75 + 

Regionfamilj 3-årig gymnasieutbildning 

Storstadsregioner 479 275 573 388 583 820 749 581 176 193 0,76 - 

Regionala centra med universitet 167 270 206 881 209 391 256 151 49 270 0,81 + 

Övriga regionala centra 214 278 269 867 265 618 338 723 68 857 0,80 - 

Lokala centra varuproducerande 38 810 41 498 45 210 49 394 7 896 0,84 - 

Lokala centra tjänsteproducerande 32 949 40 176 41 689 47 076 6 900 0,85 + 

Småregioner varuproducerande 30 910 34 530 37 929 40 940 6 409 0,84 + 

Småregioner tjänsteproducerande 33 979 40 645 40 892 43 769 3 123 0,93 + 

Riket 997 471 1 206 986 1 224 549 1 525 635 318 649 0,79 - 

Regionfamilj Eftergymnasial utbildning 

Storstadsregioner 901 497 1 251 237 1 098 712 1 575 568 324 331 0,79 - 

Regionala centra med universitet 251 238 319 556 314 896 371 556 52 000 0,86 + 

Övriga regionala centra 283 417 365 863 342 337 417 505 51 642 0,88 + 

Lokala centra varuproducerande 41 287 54 730 45 918 56 918 2 187 0,96 + 

Lokala centra tjänsteproducerande 37 749 49 919 45 989 53 297 3 378 0,94 + 

Småregioner varuproducerande 28 508 37 810 33 582 40 265 2 455 0,94 + 

Småregioner tjänsteproducerande 33 316 45 941 38 172 45 962 22 1,00 + 

Riket 1 577 012 2 125 057 1 919 606 2 561 071 436 014 0,83 + 

Anm.: Befolkning och sysselsatt dagbefolkning, 20-64 år. Antal personer 2008 och 2020 samt differens 
befolkning – sysselsatta, kvoten sysselsatta/befolkning 2020, och förändring av kvot under perioden 2008-
2020. 
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Figur 4-11 Sysselsättning/Befolkning 2020 för olika utbildningsnivåer (vänster) samt karta över 
Sysselsättning/Befolkning år 2020 för eftergymnasial utbildning (höger) 
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I Figur 4-11 ovan redovisas Kvoten Syss/Bef för de olika utbildningsnivåerna för samtliga 
FA-regioner. Totalt 20 av de 72 FA-regionerna har en eller flera av kvoterna över ett, flera 
regioner ligger dessutom nära ett. Används istället värdena för riket som riktmärke är det 
61 FA-regioner som har högre värden än riket för Eftergymnasial utbildning, 48 FA-
regioner som har högre värden än riket för 3-årig gymnasieutbildning, och 52 FA-regioner 
som har högre värden än riket för Utbildning kortare än 3-årigt gymnasium. Flertalet 
regioner väntas således få problem med kompetensförsörjningen, framför allt gällande 
personal med eftergymnasial utbildning. 

Till höger i Figur 4-11 illustreras kvoten Syss/Bef för Eftergymnasial utbildning och dess 
fördelning över FA-regionerna medelst en karta. Som synes förväntas kvoten att vara 0,9 
och över, för stora delar av norra Sverige med start från Gävle, Falun/Borlänge och Mora 
FA-regioner. För Umeå, Örnsköldsvik, Åsele och Haparanda FA-region väntas kvoten att 
vara något mer i samma storleksordning som för riket som helhet. Ett annat område där 
kvoten också väntas vara stor är Ljungby, Älmhult och Kristianstad FA-region. För ett 
flertal FA-regioner väntas därför efterfrågan på eftergymnasialt utbildad personal att vara 
större än den regionala tillgången.  

I Tabell 4-8 och Tabell 4-9 redovisas sysselsättning och befolkning för de fyra olika 
utbildningsinriktningarna: Teknik och naturvetenskap, Vård, Pedagogik samt 
Samhällskunskap m.m. På liknande sätt som i Tabell 4-7 innehåller Tabell 4-8 och Tabell 
4-9 differensen mellan befolkning och sysselsättning, samt kvoten mellan sysselsatta och 
befolkning 2020 och dess förändring.   

 

Tabell 4-8 Utbud och efterfrågan på eftergymnasial utbildning inom teknik, naturvetenskap och vård 

Sysselsatta Befolkning Bef-

Syss 

Syss/ 

Bef 

2008 2020 2008 2020 2020 2020 

∆Syss/ 

Bef 

  

 

Regionfamilj 

Eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap 

Storstadsregioner 248 115 381 407 295 949 449 872 68 465 0,85 + 

Regionala centra med universitet 62 765 87 967 78 012 96 127 8 160 0,92 + 

Övriga regionala centra 68 395 90 598 84 789 102 303 11 704 0,89 + 

Lokala centra varuproducerande 11 324 15 811 11 830 15 171 -640 1,04 + 

Lokala centra tjänsteproducerande 8 153 12 594 9 871 12 769 175 0,99 + 

Småregioner varuproducerande 6 060 9 247 6 845 9 586 339 0,96 + 

Småregioner tjänsteproducerande 6 440 11 194 7 605 10 829 -365 1,03 + 

Riket 411 252 608 818 494 901 696 657 87 839 0,87 + 

Regionfamilj Eftergymnasial utbildning inom vård 

Storstadsregioner 154 899 198 599 182 705 246 051 47 452 0,81 - 

Regionala centra med universitet 55 845 68 241 66 861 73 994 5 753 0,92 + 

Övriga regionala centra 65 076 80 699 72 484 82 697 1 998 0,98 + 

Lokala centra varuproducerande 8 961 10 765 10 099 10 685 -79 1,01 + 

Lokala centra tjänsteproducerande 9 270 10 813 10 689 10 834 21 1,00 + 

Småregioner varuproducerande 6 495 7 726 7 787 7 921 195 0,98 + 

Småregioner tjänsteproducerande 8 171 9 991 9 144 9 538 -453 1,05 + 

Riket 308 717 386 834 359 769 441 721 54 886 0,88 + 
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För utbildningsgruppen Eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap, är 
kvoten Syss/Bef över ett för Lokala centra, varuproducerande och Småregioner, 
tjänsteproducerande. Alla regionfamiljer, förutom Storstadsregionerna, har dessutom 
värden som är högre än för riket som helhet. Kvoten har dessutom ökat jämfört med år 
2008. Det förväntas således att råda ett kompetensunderskott för personal med 
eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap för flera regioner år 2020. 

I Tabell 4-8 redovisas även scenariot för utbildningsgruppen Eftergymnasial utbildning 
inom vård. Denna grupp förväntas normalt ha en hög kvot nära ett. Värdena för alla 
regionfamiljer, utom Storstadsregionerna, är dock högre än för riket som helhet. För tre 
regionfamiljer är kvoten ett eller högre. För alla regionfamiljer, utom Storstadsregionerna, 
väntas dessutom kvoten ha ökat till år 2020. För vårdpersonal med eftergymnasial 
utbildning väntas det därför råda ett regionalt kompetensunderskott i flertalet regioner. 

 

Tabell 4-9 Utbud och efterfrågan på eftergymnasial utbildning inom pedagogik och samhällskunskap m.m. 

Sysselsatta Befolkning Bef-Syss Syss/ 

Bef 

2008 2020 2008 2020 2020 2020 

∆Syss/ 

Bef 

  

 

Regionfamilj 

Eftergymnasial utbildning inom pedagogik 

Storstadsregioner 137 456 194 111 161 312 269 631 75 519 0,72 - 

Regionala centra med universitet 56 587 72 295 68 002 89 293 16 998 0,81 - 

Övriga regionala centra 65 708 89 204 76 233 106 223 17 019 0,84 - 

Lokala centra varuproducerande 10 394 13 553 11 320 15 163 1 611 0,89 - 

Lokala centra tjänsteproducerande 9 688 13 056 11 184 14 212 1 156 0,92 + 

Småregioner varuproducerande 8 523 11 042 9 241 11 546 504 0,96 + 

Småregioner tjänsteproducerande 9 340 12 141 10 284 12 653 513 0,96 + 

Riket 297 696 405 401 347 576 518 722 113 320 0,78 - 

Regionfamilj 

Eftergymnasial utbildning inom samhällskunskap, ekonomi och 

humaniora m.m. 

Storstadsregioner 361 027 477 120 458 746 610 014 132 894 0,78 - 

Regionala centra med universitet 76 041 91 054 102 021 112 142 21 088 0,81 + 

Övriga regionala centra 84 238 105 361 108 831 126 282 20 920 0,83 + 

Lokala centra varuproducerande 10 608 14 602 12 669 15 898 1 296 0,92 + 

Lokala centra tjänsteproducerande 10 638 13 456 14 245 15 482 2 025 0,87 + 

Småregioner varuproducerande 7 430 9 794 9 709 11 211 1 417 0,87 + 

Småregioner tjänsteproducerande 9 365 12 615 11 139 12 942 327 0,97 + 

Riket 559 347 724 004 717 360 903 972 179 968 0,80 + 
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I Tabell 4-9 presenteras scenariot för 
utbildningsgrupperna Eftergymnasial 
utbildning inom Pedagogik och 
Samhällskunskap, ekonomi, humaniora 
m.m. Kvoten Syss/Bef för pedagogisk 
inriktning är för alla regionfamiljer, utom 
Storstadsregionerna, högre än för riket 
som helhet. Tre regionfamiljer har kvoter 
över 0,90. Intressant att notera är att för 
regionfamiljerna Storstadsregioner, 
Regionala centra, Övriga regional centra, 
samt Lokala centra, varuproducerande, 
har kvoten sjunkit något och således 
förbättrats, medan det för de övriga 
regionfamiljerna har försämrats. 

Utbildningsgruppen Eftergymnasial 
utbildning inom samhällskunskap, 
ekonomi och humaniora m.m. är en bred 
grupp som fångar all annan efter-
gymnasial utbildning som ej fångats av 
de övriga tre utbildningsgrupperna. 
Kvoten Syss/Bef ligger för alla region-
familjer, utom Storstadsregionerna, 
högre än för riket som helhet. För 
samtliga regionfamiljer, utom för 
storstadsregionerna, har denna kvot även 
försämrats jämfört med år 2008. 

I Figur 4-12 presenteras kvoten Syss/Bef 
för samtliga FA-regioner för de fyra 
utbildningsinriktningarna. Den regionala 
efterfrågan väntas överstiga tillgången i 
37 FA-regioner för eftergymnasialt 
utbildade inom Vård, i 23 FA-regioner 
för eftergymnasialt utbildade inom 
Teknik och naturvetenskap, i 20 FA-
regioner för eftergymnasialt utbildade 
inom Pedagogik, samt i 9 FA-regioner 
för eftergymnasialt utbildade inom 
Samhällskunskap m.m. Flertalet av de 
FA-regioner där efterfrågan överstiger 
tillgången inom vård, återfinns i norra 
Sverige.  

Figur 4-12 Sysselsättning/befolkning 2020 för 
olika inriktningar av eftergymnasial utbildning 
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4.2.5 Ökat utbud genom senare utträde från arbetsmarknaden 
De stora regionala obalanserna mellan tillgång och efterfrågan för flera utbildningsgrupper 
beräknas uppkomma delvis p.g.a. att arbetskraftsdeltagandet och förvärvsgraden för 
personer i åldern 65 år och äldre antas vara betydligt lägre än för personer i lägre åldrar. 
Detta antagande om lägre förvärvsgrader är baserat på skattade samband på befintliga data.  

I basscenariot i Långtidsutredningen 2008 (SOU 2008:108) tillämpas motsvarande 
antagande där kvinnor och män inom olika åldersgrupper antas arbeta i samma 
utsträckning som i dag. I Långtidsutredningen 2008 framförs dock att en sådan rent 
demografistyrd framskrivning inte nödvändigtvis ger den mest sannolika utvecklingen. 
Tvärtom sägs att alternativa antaganden avseende arbetskraftsdeltagande, medelarbetstid 
och pensionsålder m.m. skulle ge en mer plausibel bild av den framtida utvecklingen. Med 
hänvisning till att medellivslängden förväntas öka, att hälsan hos de äldre förbättras och att 
incitamenten till arbete stärkts genom pensionsreformen, utformas därför ett alternativt 
scenario. I detta alternativscenario antas att den faktiska utträdesåldern från 
arbetsmarknaden successivt ökar under perioden 2012 till 2021 så att utträdesåldern totalt 
stiger med ett år under denna period. Med dessa förutsättningar beräknas det totala antalet 
sysselsatta år 2020 bli ca 70 000 fler jämfört med basscenariot.  

I rapporten Regional utveckling i Sverige (ITPS, 2009a), som utgår från nationella 
förutsättningar enligt Långtidsutredningen 2008, redovisas ett liknande alternativscenario. 
Enligt detta alternativscenario beräknas det totala antalet sysselsatta år 2030 bli ca 220 000 
fler jämfört med basscenariot. 

För det nu aktuella scenariot kan det därför vara intressant att se hur en tillämpning av 
detta alternativscenario påverkar de regionala obalanserna mellan tillgång och efterfrågan 
för specifika utbildningsgrupper år 2020. Alternativscenariot formuleras i två versioner: I 
alternativ 1 tillämpas samma förutsättningar som i ITPS (2009a), där arbetskraftstalet för 
olika åldersgrupper justeras9. I alternativ 2 justeras arbetskraftstalet något mer optimistisk 
så att arbetskraftstalet för män och kvinnor i åldrarna 65-75 år, blir den som ursprungligen 
gällde för åldersgruppen 55-59, och den för åldergruppen 55-59 som tidigare gällde för 
åldersgruppen 45-54. 

Resultatet visar som väntat att antalet regioner med beräknad kraftig obalans (antalet 
sysselsatta större än befolkning i yrkesverksam ålder) är färre när definitionen av 
yrkesverksam ålder bli vidare.10 För eftergymnasialt utbildade inom Teknik och 
naturvetenskap antas i bascenariot att det i 23 av de 72 FA-regionerna kommer att råda en 
obalans där kvoten Syss/Bef är större än ett. Med ett senare utträde från arbetsmarknaden 
enligt det mer realistiska Alternativ 1, förväntas fortfarande ett kompetensunderskott råda i 
19 FA-regioner. I det mer hypotetiska Alternativ 2, väntas ett kompetensunderskott i 9 FA-
regioner. 

För eftergymnasialt utbildade inom Vård, antas i basscenariot att 37 av de 72 FA-
regionerna kommer erhålla ett regionalt kompetensunderskott. Med ett senare utträde från 
arbetsmarknaden enligt Alternativ 1, förväntas 25 regioner fortfarande ha ett 
kompetensunderskott. I det mer hypotetiska Alternativ 2 är det endast 4 regioner där det 

                                                 
9 Se ITPS (2009a) fotnot 10 på sid 16. D.v.s. för män i åldrarna (å) 55-64 tillämpas vikterna 
0,6*(AK-tal å-5) och 0,4*(AK-tal å); i åldrarna 65-75 vikterna 0,4*(AK-tal å-5) och 0,6*(AK-tal å). 
För kvinnor i åldrarna (å) 55-64 tillämpas vikterna 0,25*(AK-tal å-5) och 0,75*(AK-tal å); i 
åldrarna 65-75 vikterna 0,2*(AK-tal å-5) och 0,8*(AK-tal å). 
10 Resultatet redovisas endast i text 
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väntas råda ett kompetensunderskott. Det krävs således att en väldigt stor del av den 
nuvarande arbetskraften senarelägger sin pensionsavgång, för att råda bot på de förväntade 
kompetensunderskotten. 

 

4.2.6 Sammanfattande kommentarer 
Scenariot fram till år 2020 innebär en fortsatt koncentration till storstadsregionerna. Deras 
andel av rikets totala befolkning ökar med nästan 3 procentenheter, medan andelen för 
varje övrig grupp av regioner beräknas krympa, mest för gruppen regionala centra. 
Befolkningen 20-64 år, dvs. den huvudsakliga basen för arbetskraften, beräknas bli ännu 
mer koncentrerad till storstadsregionerna än befolkningen totalt (se Tabell 4-10).  

 

Tabell 4-10 Omfördelning i procentenheter av rikets befolkning, befolkning 20-64 år och sysselsättning 
2008/2009-2020 

Regiongrupp Befolkning totalt  Befolkning 20-64 år  Sysselsättning 

Storstadsregioner 2,8 % 3,8 % 2,0 % 

Regionala centra med universitet -0,6 % -1,0 % -0,4 % 

Övriga regionala centra -0,7 % -1,1 % -0,6 % 

Lokala centra varuproducerande -0,4 % -0,4 % -0,4 % 

Lokala centra tjänsteproducerande -0,3 % -0,4 % -0,1 % 

Småregioner varuproducerande -0,4 % -0,5 % -0,3 % 

Småregioner tjänsteproducerande -0,4 % -0,5 % -0,1 % 

Riket 0 % 0 % 0,0 % 

 
Den ökade andelen av rikets totala arbetskraft är grunden för att antalet sysselsatta i 
storstadsregionerna ökar snabbare än i övriga regioner. Men sysselsättningen, dvs. 
efterfrågan på arbetskraft, omfördelas inte i lika hög grad som arbetskraftsutbudet. Det 
betyder att för gruppen storstadsregioner utvecklas arbetskraftsförsörjningen relativt 
gynnsamt, åtminstone vid en bedömning på aggregerad nivå.  

För alla andra regiongrupper minskar tillgången på arbetskraft i relation till 
sysselsättningen (efterfrågan). Det innebär att förvärvsgraden beräknas öka, eller snarare 
måste öka, för att tillgodose efterfrågan på arbetskraft i regionen. Medan förvärvsgraden i 
Storstadsregionerna i genomsnitt beräknas sjunka från knappt 77 procent år 2008 till drygt 
75 procent år 2020, ökar förvärvsgraden i alla andra regiongrupper. I exempelvis gruppen 
Småregioner beräknas förvärvsgraden öka från runt 78 procent till uppemot 88 procent. 
Scenariot tyder således på att utvecklingen fram till år 2020 kommer att innebära en starkt 
obalanserad regional utveckling med avseende på tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

Dessa obalanser framträder än starkare när utbud och efterfrågan avseende olika 
utbildningsgrupper och kompetenser studeras. I storstadsregionerna beräknas utbudet av 
arbetskraft med eftergymnasial utbildning, totalt sett, att öka något snabbare än efterfrågan 
fram till år 2020. Det omvända förhållandet gäller för alla andra regiongrupper. För t.ex. 
gruppen Småregioner beräknas utbudet, dvs. befolkningen 20-64 år med eftergymnasial 
utbildning, år 2020 vara precis lika stor som efterfrågan på arbetskraft med denna 
utbildningsbakgrund. Om vi bortser från att en del av denna efterfrågan kan mötas av 
inpendling är konsekvensen att förvärvsgraden måste uppgå till 100 procent om efterfrågan 
skall kunna tillgodoses. 
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Obalanserna blir än mer markerade när specifika utbildningsgrupper studeras. För t.ex. 
eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap uppgår efterfrågan i 
Storstadsregionerna år 2020 till 85 procent av utbudet, medan efterfrågan i Lokala centra 
varuproducerande uppgår till 104 procent av utbudet. Innebörden är att det i dessa regioner 
inte räcker med att alla personer med denna utbildning förvärvsarbetar utan det kommer 
också krävs en betydande inpendling. Förutsättningarna för en sådan inpendling försvåras 
dock av att många regioner i dessa regiongrupper är perifera i förhållande till de regioner 
som har en gynnsammare tillgång på arbetskraft med denna utbildningsbakgrund. 
Scenariot tyder därför på att delar av den produktion av varor och tjänster som beräknas 
äga rum i många mindre regioner helt enkelt inte har de nödvändiga förutsättningarna för 
att kunna bedrivas. Samtidigt kan det kanske i vissa fall vara tänkbart att verksamheter som 
förutsätts kräva eftergymnasialt utbildad arbetskraft, inom teknik och naturvetenskap, kan 
bedrivas med arbetskraft med annan utbildningsbakgrund.    

För vissa specifika utbildningskategorier saknas dock motsvarande möjligheter att 
substituera arbetskraft med olika utbildningsbakgrund. För att exempelvis kunna bedriva 
verksamheter inom hälso- och sjukvård krävs, enligt formaliserade behörighetskrav, att det 
finns tillgång på arbetskraft med adekvat utbildningsbakgrund. För Eftergymnasial 
utbildning inom vård beräknas efterfrågan i storstadsregionerna år 2020 uppgå till 81 
procent av tillgången, jämfört med 85 procent år 2008. I storstadsregionerna som helhet 
förefaller därmed denna kompetensförsörjning bli mer gynnsam fram till år 2020. För 
Malmöregionen beräknas dock en relativt stor andel av denna arbetskraft att vara verksam i 
Danmark, och utpendlingen beräknas vara relativt stor också för andra grupper. För hälften 
av Sveriges 72 arbetsmarknadsregioner beräknas däremot efterfrågan på eftergymnasialt 
utbildad personal inom vårdområdet vara större och i många fall avsevärt större än det 
beräknade utbudet i regionen på personer med denna utbildningsbakgrund. Detta specifika 
balansproblem föreligger redan idag, men beräknas fram till år 2020 beröra avsevärt fler 
regioner. Problemet är så omfattande att det inte är realistiskt att räkna med att kunna nå 
balans på respektive regional arbetsmarknad genom inpendling. 

Avslutningsvis, de beräkningar som genererar scenariot för arbetskraftsförsörjningen i 
landets arbetsmarknadsregioner kan givetvis, som alla modellberäkningar, ifrågasättas. De 
nationella förutsättningarna för scenariot utgår från senast tillgängliga officiella prognoser 
(scenarier) från SCB (befolkning) och Konjunkturinstitutet (Ekonomi och arbetsmarknad). 
Dessa bedömningar på nationell nivå inrymmer naturligtvis i sig en viss osäkerhet, 
framförallt med avseende på den ekonomiska utvecklingen.    

Det är dock viktigare att peka på den osäkerhet som är förenad med den beräknade 
regionala utvecklingen. I modellberäkningarna förutsätts t.ex. att de inrikes flyttningarna 
inte dämpas till följd av kapacitetsproblem på bostadsmarknaderna. Scenariot utgår från att 
det byggs bostäder i samma takt och omfattning som de beräknade flyttströmmarna till de 
växande regionerna, framför allt storstadsregionerna, medför en ökad efterfrågan på 
bostäder. Inte heller förutsätts övrig infrastruktur medföra några kapacitetsproblem. I dessa 
avseenden kan givetvis en annan mer realistisk bedömning tänkas, vilken beaktar de 
specifika förutsättningarna för bostadsbyggande m.m. i olika regioner.  

Den framskrivning för utbud och efterfrågan på vårdutbildad personal som behandlades 
ovan kan givetvis betraktas som mycket osäker, eller snarare mycket osannolik. Resultatet 
enligt denna framskrivning kan helt enkelt inte uppfyllas. De stora obalanserna mellan 
tillgång och efterfrågan i hälften av alla arbetsmarknadsregioner innebär med 
nödvändighet att tillgången måste öka, eller att efterfrågan måste minska. Detta kan ske 
genom ökad inflyttning av vårdutbildad personal, eller genom att äldre personer med denna 
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kompetens i högre grad fortsätter att vara förvärvsarbetande, alternativt att efterfrågan 
minskar genom ökad utflyttning.  

Givet reservationer av detta slag ger scenariot en indikation på vilka regioner som kan 
förväntas bli berörda av olika typer av balansproblem på de regionala arbetsmarknaderna 
fram till år 2020. 

 

4.3 Förändringar i efterfrågan på utbildad arbetskraft 

I det scenario som modellerats med rAps i föregående avsnitt har förändringar av 
efterfrågan på olika utbildningsgrupper mestadels styrts av förändringar av 
branschstrukturen och således inte tagit hänsyn till t.ex. teknisk utveckling inom branscher. 
Eftersom utbildningsgrupperna i rAps är på en ganska grov nivå samt att modelleringen 
görs på regional nivå, är det heller inte lämpligt att inkludera antaganden om teknisk 
utveckling. Huruvida efterfrågan på utbildad arbetskraft förändras av teknisk utveckling, 
givet en viss branschstruktur, är dock en viktig fråga. 

Såsom kort beskrevs i Kapitel 2, förklaras förändringar i efterfrågan på kvalificerad 
arbetskraft främst av en ökad internationell konkurrens samt teknisk utveckling. Den 
tekniska utvecklingen har åstadkommit att produktiviteten och således lönsamheten för 
kvalificerad och högre utbildad arbetskraft har ökat jämfört med mindre kvalificerad 
arbetskraft. Ett exempel på detta är den ökade datoriseringen. Den tekniska utvecklingen 
sägs därför många gånger vara ”skill-biased” eller ”kunskapstyngd” eftersom den gynnar 
kvalificerad framför mindre kvalificerad arbetskraft.  

Att svara på hur efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kommer att förändras i framtiden 
beroende på teknisk utveckling är dock svårt. Ett sätt att närma sig frågan är att undersöka 
hur andra analyser och prognoser har angripit problemet. I SCB:s studie Trender och 
prognoser 2008 (SCB, 2009) prognostiseras efterfrågan på arbetskraft på nationell nivå. 
Beräkningarna av hur efterfrågan på utbildade personer förändras delas upp i fyra olika 
effekter: en sysselsättningseffekt, en näringsgrenseffekt, en yrkeseffekt, och en 
utbildningseffekt. Sysselsättningseffekten beskriver hur den totala efterfrågan på 
arbetskraft förväntas förändras. Näringsgrenseffekten beskriver hur olika näringsgrenar 
förändras och således förändrar efterfrågan för olika yrken och utbildningar. Yrkeseffekten 
beskriver, å sin sida, hur fördelningen av yrken inom olika branscher förändras. Till sist 
finns också utbildningseffekten, vilket beskriver hur efterfrågan på olika 
utbildningsgrupper förändras, givet antagandet att alla yrken med tiden skall ha adekvat 
utbildning, dvs. den utbildningsnivå som normalt krävs för yrket. Med adekvat utbildning 
menas det som redovisades i avsnitt 0. 

En kunskapstyngd teknisk utveckling, eller ”skill-biased technical change” skulle rimligen 
förändra fördelningen av olika yrken inom olika branscher, dvs. främst motsvara det som 
ovan kallas för yrkeseffekten. Beräkningen av yrkeseffekten i SCB (2009) har utgått från 
hur yrkesstrukturen för olika branscher har förändrats under perioden 1985-2005. För ett 
stort antal yrkeskategorier har en halverad utvecklingstakt till 2030 jämfört med den 
historiska utvecklingen antagits. För ett antal yrken har även strukturen från 2005 antagits.  
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Resultatet av beräkningarna i SCB (2009) ger att efterfrågan på eftergymnasial utbildad 
arbetskraft antas ökar med 17 procent. Av denna förändring kan 6 procentenheter hänföras 
till sysselsättningseffekten, 0 procentenheter till näringsgrenseffekten, 4 procentenheter till 
yrkeseffekten och 7 procentenheter till utbildningseffekten. Effekten från en förändring av 
yrkesstrukturen antas således ge relativt blyga effekter. Däremot antas utbildningseffekten 
spela en ganska stor roll för den framtida efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.  
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5 Slutsatser  

Det här kapitlet sammanfattar de slutsatser som har framkommit i föregående kapitel samt 
diskuterar möjliga strategier för att motverka regionala obalanser. Slutsatserna 
sammanfattas enligt följande:  

• Utbildningsnivåerna i Sveriges FA-regioner varierar kraftigt. I Stockholm har 46 
procent av de sysselsatta eftergymnasial utbildning, medan samma andel i Dorotea 
endast är 18 procent. Skillnader i utbildningsnivå mellan FA-regionerna förklaras 
till stor del av vilka näringsgrenar som är representerade i regionerna. Det råder 
t.ex. ett nästintill perfekt linjärt förehållande mellan faktisk andel eftergymnasialt 
utbildade i regionerna, och förväntad andel eftergymnasialt utbildade p.g.a. yrke. 

• Andelen sysselsatta med adekvat utbildning, i yrken som normalt kräver 
eftergymnasial utbildning, varierar från 64 till 81 procent för FA-regionerna. 
Småregioner och Lokala centra verkar ha svårast att få tag på adekvat utbildad 
personal, medan det verkar vara lättare i Regionala centra med universitet.  

• Totalt 870 000 personer, eller 21 procent av de sysselsatta år 2008, förväntas gå i 
pension under perioden 2009-2018. De flesta pensionsavgångar väntas inom vård 
och omsorg, tillverkning och utvinning, samt inom utbildning och forskning. 

• Samtidigt som ett stort utträde från arbetsmarknaden av främst 40-talister väntas 
ske under perioden 2009-2018, väntas även ett stort inträde av 90-talister. Det 
förväntas dock råda ett matchningsproblem då de unga inte har samma utbildning 
och erfarenheter som de äldre. Det är också osäkert huruvida de personer som går i 
pension kommer att ersättas av någon med samma kompetens, eller om de kommer 
att ersättas överhuvudtaget. Generationsväxlingen kommer således inte alltid att 
innebära en ”växling”.  

• Det scenario som modellerats med rAps förutsäger att sysselsättningen ökar i 38 
FA-regioner och befolkningen väntas öka i 23 av de 72 FA-regionerna. Riket som 
helhet väntas få en ökad befolkning med 660 000 personer, samt en ökad 
sysselsättning med 200 000 personer fram till år 2020. Denna utveckling innebär 
en fortsatt koncentration av både sysselsättning och befolkning till storstäderna 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  

• Försörjningsbördan (dvs. befolkningen i åldern 0-19 år samt 65 år och äldre som 
andel av befolkningen i åldern 20-64 år) förväntas öka i alla FA-regioner. År 2020 
väntas försörjningsbördan vara över 100 procent i 20 FA-regioner. För riket som 
helhet ökar försörjningsbördan från 71 procent år 2009 till 78 procent år 2020. 

• Sysselsättningen i branscherna jordbruk, tillverkning och transport väntas minska 
med sammanlagt 190 000 arbetstillfällen. Övriga branscher antas öka. Främst 
antas tjänstebranscher, såsom handel, uthyrnings- och företagstjänster att öka. 

• Förvärvsgraden (dvs. den andel av regionens befolkning som förvärvsarbetar) 
antas öka i de flesta FA-regioner. Tillgången på arbetskraft antas således minska i 
relation till efterfrågan på arbetskraft i de flesta regioner. År 2020 förväntas 
förvärvsgraden vara 80 procent eller mer i 50 FA-regioner och 90 procent eller 
mer i 17 FA-regioner. Innebörden av detta är att det troligen kommer att råda en 
arbetskraftsbrist i flera regioner och att det kommer att krävas en betydande 
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inpendling för att klara arbetskraftsförsörjningen. De högsta förvärvsgraderna 
återfinns i Lokala centra och i Småregioner, medan de lägsta förvärvsgraderna 
återfinns i Storstadsregionerna. För riket som helhet förefaller förvärvsgraden vara 
i stort sett oförändrad. 

• En obalans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft väntas råda för 
arbetskraft med eftergymnasial utbildning. Störst obalans väntas råda bland Lokala 
centra och Småregioner. För riket antas också tillgången på eftergymnasialt 
utbildad arbetskraft att minska något i relation till efterfrågan. 

• För eftergymnasialt utbildade inom vård förväntas efterfrågan på arbetskraft att 
överstiga tillgången i 37 FA-regioner. För eftergymnasialt utbildade inom teknik 
och naturvetenskap är motsvarande siffra 23 FA-regioner och för eftergymnasialt 
utbildade inom pedagogik och samhällskunskap m.m. 20 respektive 9 FA-
regioner. 

 

Det regionala scenariot pekar således på att det förväntas obalanser i ett flertal FA-
regioner. Det finns fem övergripande strategier för att motverka framtida kompetens- och 
arbetskraftsbrist: 

 

1. Senare utträde från arbetsmarknaden 

2. Anställning av personal med annan kompetens och kompetensutveckla dessa 

3. Öka inpendlingen 

4. Öka inflyttningen 

5. Öka arbetskraftsinvandringen 

 

I regioner där efterfrågan på en viss kompetens är större än utbudet kommer det inte räcka 
med att alla personer med just den kompetensen arbetar, utan det kommer även att krävas 
en betydande inpendling. Förutsättningarna för en omfattande inpendling försvåras dock i 
många regioner som är perifert belägna. Inpendling försvåras också för de regioner där 
även angränsande regionerna förväntas få en arbetskraftsbrist. Detta gäller särskilt Lokala 
centra och Småregioner i norra Sverige, vilka både är perifert belägna samt har 
angränsande regioner där det förväntas en arbetskraftsbrist. Balansproblemet för 
eftergymnasialt utbildade inom vårdområdet är så omfattande att det inte är realistiskt att 
räkna med att kunna nå balans på respektive regional arbetsmarknad genom en inpendling. 

I vissa fall är det tänkbart att verksamheter som förutsatts kräva en viss kompetens kan 
bedrivas med personal som har en annan utbildningsbakgrund.  För vissa specifika 
utbildningskategorier saknas dock motsvarande möjligheter att substituera arbetskraft med 
olika utbildningsbakgrund. För att exempelvis kunna bedriva verksamheter inom hälso- 
och sjukvård krävs, enligt formaliserade behörighetskrav, att det finns tillgång på 
arbetskraft med adekvat utbildningsbakgrund.  
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Ett senare utträde från arbetsmarknaden har också framförts som en möjlig strategi. Ett 
senare utträde skulle dock endast lösa arbetskraftsförsörjningen i ett fåtal regioner och 
skulle inte lösa de stora obalanser som förväntas för eftergymnasialt utbildade inom vård, 
teknik och naturvetenskap. 

De obalanser som förväntas i en del regioner kan eventuellt mildras genom en ökad 
inflyttning eller invandring av arbetskraft. Varifrån denna arbetskraft skall komma ifrån är 
dock oklart och har ej studerats i denna rapport. Lyckas inte dessa obalanser lösas innebär 
det att delar av den verksamhet som beräknas äga rum i många mindre regioner helt enkelt 
inte har de nödvändiga förutsättningarna för att kunna bedrivas och därför måste flyttas 
eller omorganiseras på annat sätt. 

Det presenterade framtidsscenariot är givetvis, som alla modellberäkningar, förenad med 
en viss osäkerhet. Scenariot bör tolkas som den utveckling som kan förväntas om 
utvecklingen fortsätter i nuvarande banor. På så sätt är scenariot en konsekvensbeskrivning 
och förtydligande av redan förekommande obalanser. 
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Bilaga 

Figur B1: FA-regionsindelning 

 

 

 

KOD Namn KOD Namn
1 Stockholm 40 Malung
2 Nyköping 41 Mora
3 Eskilstuna 42 Falun/Borlänge
4 Östergötland 43 Avesta
5 Värnamo 44 Ludvika
6 Jönköping 45 Gävle
7 Vetlanda 46 Söderhamn
8 Tranås 47 Hudiksvall
9 Älmhult 48 Ljusdal

10 Ljungby 49 Sundsvall
11 Växjö 50 Kramfors
12 Kalmar 51 Sollefteå
13 Vimmerby 52 Örnsköldsvik
14 Västervik 53 Östersund
15 Oskarshamn 54 Härjedalen
16 Gotland 55 Storuman
17 Blekinge 56 Lycksele
18 Kristianstad 57 Dorotea
19 Malmö 58 Vilhelmina
20 Halmstad 59 Åsele
21 Göteborg 60 Sorsele
22 Borås 61 Umeå
23 Trollhättan 62 Skellefteå
24 Lidköping 63 Arvidsjaur
25 Skövde 64 Arjeplog
26 Strömstad 65 Luleå
27 Bengtsfors 66 Överkalix
28 Årjäng 67 Övertorneå
29 Eda 68 Haparanda
30 Karlstad 69 Pajala
31 Torsby 70 Jokkmokk
32 Hagfors 71 Gällivare
33 Filipstad 72 Kiruna
34 Örebro
35 Hällefors
36 Karlskoga
37 Västerås
38 Fagersta
39 Vansbro
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Tabell B1: Regionfamiljerna 

 Regionfamilj FA-region 

1 Storstadsregioner Göteborg, Malmö, Stockholm 

2 Regionala centra med universitet 

Karlstad, Luleå, Sundsvall, Umeå, Växjö, Örebro, 

Östergötland, Östersund. 

3 Övriga regionala centra 

Blekinge, Borås, Eskilstuna, Falun/Borlänge, Gävle, 

Halmstad, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Skövde, 

Trollhättan, Västerås. 

4 Lokala centra – varuproducerande 

Karlskoga, Lidköping, Ludvika, Oskarshamn, Värnamo, 

Örnsköldsvik. 

5 Lokala centra – tjänsteproducerande Gotland, Hudiksvall, Nyköping, Skellefteå, Söderhamn. 

6 Småregioner - varuproducerande 

Avesta, Bengtsfors, Dorotea, Eda, Fagersta, Filipstad, 

Gällivare, Hagfors, Hällefors, Kiruna, Ljungby, Sorsele, 

Tranås, Vansbro, Vetlanda, Vimmerby. 

7 Småregioner – tjänsteproducerande 

Arjeplog, Arvidsjaur, Haparanda, Härjedalen, Jokkmokk, 

Kramfors, Ljusdal, Lycksele, Malung, Mora, Pajala, Sollefteå, 

Storuman, Strömstad, Torsby, Vilhelmina, Västervik, Årjäng, 

Åsele, Älmhult, Överkalix, Övertorneå. 

 

Tabell B2: Branschindelning 

Grupp Benämning SNI 2002 

1 Jordbruk, skogsbruk och fiske 01-05 

2 Tillverkning och utvinning 10-37 

3 Byggverksamhet 45 

4 Handel 50-52 

5 Hotell- och restaurangverksamhet 55 

6 Transport, magasinering och kommunikation 60-64 

7 Finansiell verksamhet 65-67 

8 Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 70-72, 74, 95 

9 Offentlig förvaltning och försvar 75, 99 

10 Utbildning och forskning 73, 80 

11 Vård och omsorg 85 

12 Renhållning, energi, kultur, sport m.m. 40-41, 90-93 
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Tabell B3: Yrkesgrupper 

Grupp  Yrkesgrupp 

 Yrken med ej specificerat utbildningsnivå 

1  Militärt arbete 

2  Ledningsarbete 

 Yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning 

3  Arbete inom teknik och datavetenskap 

4  Hälso- och sjukvårdare 

5  Lärare 

6  Ekonomer, jurister, säljare m.fl. 

7  Socialsekr., behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 

8  Övriga yrken som kräver eftergymnasial utbildning 

 Yrken som normalt kräver gymnasial utbildning 

9  Kontors- och kundservice 

10  Vård- och omsorgsarbete 

11  Service-, storhushåll- o restaurangarbete 

12  Försäljning inom detaljhandeln m.m. 

13  Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

14  Hantverksarbete inom bygg- och tillverkning 

15  Process- och maskinoperatörer 

16  Transportarbete 

 Yrken med normalt små eller inga krav på utbildning 

17  Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 

Källa: SCB (2010) 
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Tabell B4: De vanliga yrkesgrupperna i olika branscher 

Bransch Yrkesgrupper 

Jordbruk, skogsbruk och 

fiske 

(13) Arbete inom 

jordbruk, trädgård, 

skogsbruk och fiske (G) 

(11) Service-, 

storhushåll- o 

restaurangarbete (G)  

Tillverkning och utvinning 

(15) Process- och 

maskinoperatörer (G) 

(3) Arbete inom teknik 

och datavetenskap (H) 

(14) Hantverksarbete 

inom bygg- och 

tillverkning (G) 

Byggverksamhet 

(14) Hantverksarbete 

inom bygg- och 

tillverkning (G)   

Handel 

(12) Försäljning inom 

detaljhandeln m.m. (G) 

(6) Ekonomer, jurister, 

säljare m.fl.(H) 

(9) Kontors- och 

kundservice (G) 

Hotell- och 

restaurangverksamhet 

(17) Arbete utan krav 

på särskild 

yrkesutbildning (I) 

(11) Service-, 

storhushåll- o 

restaurangarbete (G)  

Transport, magasinering 

och kommunikation 

(16) Transportarbete 

(G) 

(9) Kontors- och 

kundservice (G)  

Finansiell verksamhet 

(6) Ekonomer, jurister, 

säljare m.fl.(H) 

(9) Kontors- och 

kundservice (G) 

(3) Arbete inom teknik 

och datavetenskap (H) 

Fastighets- och 

uthyrningsverksamhet, 

företagstjänster 

(3) Arbete inom teknik 

och datavetenskap (H) 

(6) Ekonomer, jurister, 

säljare m.fl.(H)  

Offentlig förvaltning och 

försvar 

(8) Övriga yrken som 

kräver eftergymnasial 

utbildning (H) 

(6) Ekonomer, jurister, 

säljare m.fl.(H) (1) Militärt arbete (-) 

Utbildning och forskning (5) Lärare (H) 

(10) Vård- och 

omsorgsarbete (G)  

Vård och omsorg 

(10) Vård- och 

omsorgsarbete (G) 

(4) Hälso- och 

sjukvårdare (H)  

Renhållning, energi, kultur, 

sport m.m. 

(8) Övriga yrken som 

kräver eftergymnasial 

utbildning (H) 

(9) Kontors- och 

kundservice (G)  

Anm.: Indelning efter vilka yrken som är mest vanliga inom respektive bransch (10% eller mer inom 
branschen är sysselsatt inom yrket). Indelningen är gjord för riket som helhet. (nummer) anger vilken 
yrkesgrupp yrket har, (H) står får yrken med normalt eftergymnasial utbildning, (G) står för yrken med 
normalt gymnasial utbildning, (S) står för yrken som normalt har små eller inga krav på utbildning, (-) står 
för yrken med ej specificerad utbildning. Gruppen (2) Ledningsarbete härför inte till en specifik bransch. 
Gruppen (1) Militärt arbete, är en liten grupp (under 10% sysselsatta) inom Branschen Offentlig 
förvaltning och försvar. Att gruppen (10) Vård och omsorgsarbete hör till branschen Utbildning och 
forskning, beror på anställda som skötare osv. inom för- och grundskola. 
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Tabell B5: Yrkesklassificering 

Yrkesgrupp Yrkesklassificering SSYK 96 

Yrken som normalt ej har specifiecrad utbildningsnivå  

  Militärt arbete   

 Militärer 011 

  Ledningsarbete   

 Politiskt arbete m.m.  111 

 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 112 

 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 121 

 Drifts- och verksamhetschefer  122 

 Chefer för särskilda funktioner  123 

 Chefer för mindre företag och enheter 131 

Yrken som normalt kräver eftergymnasial kompetens  

  Arbete inom teknik och datavetenskap   

 Fysiker, kemister m.fl.  211 

 Matematiker och statistiker  212 

 Dataspecialister  213 

 Civilingenjörer, arkitekter m.fl.  214 

 Ingenjörer och tekniker  311 

 Datatekniker och dataoperatörer  312 

 Fotografer; ljud- och bildtekniker,  313 

 sjukhustekniker m.fl.  

 Piloter, fartygsbefäl m.fl.  314 

 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer  315 

  Hälso- och sjukvårdarbete   

 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 221 

 Hälso- o sjukvårdspecialister  222 

 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 223 

 Lantmästare, skogsmästare m.fl.  321 

 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.  322 

 Sjuksköterskor  323 

   Biomedicinska analytiker  324 

  Lärare   

 Universitets- o högskollärare  231 

 Gymnasielärare m.fl.  232 

 Grundskollärare  233 

 Speciallärare  234 

 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 235 

 Förskollärare och fritidspedagoger  331 

 Andra lärare och instruktörer  332 

Ekonomer, jurister, säljare m.fl.   

 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 241 

 Jurister  242 

 Säljare, inköpare, mäklare m.fl.  341 

 Agenter, förmedlare m.fl.  342 

 Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl. 343 

 Tull-, taxerings- o socialförsäkringstjänstemän 344 
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  Psykologer, socialsekreterare, behandlingsassistenter m.fl.   

 Psykologer, socialsekreterare m.fl.  249 

 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 346 

 Övriga yrken som kräver efter- Arkivarier, bibliotekarier m.fl.  243 

 gymnasial utbildning Samhälls- och språkvetare  244 

 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 245 

 Präster  246 

 Administratörer, offentlig förvaltning  247 

 Administratörer, intresseorganisationer 248 

 Poliser  345 

 Tecknare, underhållare, prof. idrottsutövare m.fl. 347 

 Pastorer  348 

Yrken som normalt kräver gymnasial kompetens  

  Kontors- och kundservicearbete  

 Kontorssekreterare och dataregistrerare 411 

 Bokförings- och redovisningsass.  412 

 Lager- och transportassistenter  413 

 Biblioteksassistenter m.fl.  414 

 Brevbärare m.fl.  415 

 Övrig kontorspersonal  419 

 Kassapersonal m.fl.  421 

 Kundinformatörer  422 

  Vård- och omsorgsarbete  

 Vård- och omsorgspersonal 513 

  Service-, storhushåll- o restaurangarbete   

 Resevärdar m.fl.  511 

 Storhushålls- och restaurangpersonal 512 

 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 514 

 Säkerhetspersonal  515 

  Försäljning inom detaljhandeln m.m.   

 Fotomodeller m.fl.  521 

 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 522 

  Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske   

  Växtodlare inom jordbruk och skogsbruk trädgård 611 

 Djuruppfödare och djurskötare  612 

 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 613 

 Skogsbrukare  614 

 Fiskare och jägare  615 

  Hantverksarbete inom bygg- och tillverkning   

 Gruv- o bergsarbetare, stenhuggare  711 

 Byggnads- och anläggningsarbetare  712 

 Byggnadshantverkare  713 

 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 714 

 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.  721 

 Smeder, verktygsmakare m.fl.  722 

 Maskin- och motorreparatörer  723 

 Elmontörer, tele- o elektronikreparatörer 724 
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 Finmekaniker m.fl.  731 

 Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 732 

 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 733 

 Grafiker m.fl.  734 

 Slaktare, bagare, konditorer m.fl.  741 

 Möbel-, modellsnickare m.fl.  742 

 Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 743 

 Garvare, skinnberedare och skomakare 744 

  Process- och maskinoperatörer   

 Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 811 

 Processoperatörer, stål- o metallverk  812 

 Processoperatörer, glas och kemiska produkter 813 

 Processoperatörer, trä- och pappersindustri 814 

 Processoperatörer, kemisk basindustri 815 

 Driftsmaskinister m.fl.  816 

 Industrirobotoperatörer  817 

 Maskinoperatörer, metall- och mineralberedning 821 

 Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 822 

 Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 823 

 Maskinoperatörer, trävaruindustri  824 

 Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 825 

 Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 826 

 Maskinoperatörer, livsmedelsind.  827 

 Montörer  828 

 Övriga maskinoperatörer och montörer 829 

 Transportarbete Lokförare m.fl.  831 

 Fordonsförare  832 

 Maskinförare  833 

 Däckspersonal  834 

Yrken med normalt inga eller små krav på utbildning  

  Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning   

 Torg- och marknadsförsäljare  911 

 Städare m.fl.  912 

 Köks- och restaurangbiträden  913 

 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 914 

 Renhållnings- och återvinningsarbetare 915 

 Övriga servicearbetare  919 

 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 921 

 Grovarbetare inom bygg och anläggning 931 

 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 932 

 Godshanterare och expressbud  933 
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Tabell B6: Andel adekvat utbildad i olika yrkesgrupper  

FA-region 

Arbete inom 

teknik & 

datavetenskap 

Hälso- 

och 

sjukvårds- 

arbete Lärare 

Ekonomer, 

jurister, 

säljare 

m.fl. 

Psykologer, 

Social- 

sekreterare, 

Behandlings- 

assistenter 

Övriga 

yrken som 

kräver 

eftergymn. 

utbildning 

Totalt 

(yrken 

som 

normalt 

kräver 

eftergymn. 

utbildning 

Stockholm 64 (12) 91 (5) 78 (6) 73 (14) 68 (1) 75 (5) 74 (43) 

Nyköping 66 (6) 94 (5) 75 (7) 69 (8) 67 (2) 70 (3) 74 (30) 

Eskilstun 66 (6) 94 (5) 76 (7) 69 (7) 69 (2) 70 (3) 74 (29) 

Östergötland 73 (10) 94 (5) 83 (8) 72 (8) 70 (2) 71 (3) 78 (36) 

Värnamo 63 (5) 94 (3) 78 (6) 75 (7) 65 (1) 63 (2) 75 (23) 

Jönköping 69 (6) 94 (5) 81 (8) 73 (8) 64 (2) 70 (3) 77 (32) 

Vetlanda 67 (4) 94 (2) 83 (7) 73 (6) 64 (1) 60 (2) 76 (21) 

Tranås 57 (5) 93 (2) 79 (7) 77 (7) 80 (1) 61 (1) 75 (24) 

Älmhult 63 (8) 95 (2) 82 (6) 69 (12) 76 (1) 67 (3) 72 (30) 

Ljungby 67 (5) 96 (4) 82 (6) 76 (6) 71 (1) 65 (1) 78 (23) 

Växjö 65 (7) 94 (5) 84 (7) 75 (9) 69 (1) 75 (3) 78 (33) 

Kalmar 63 (5) 93 (5) 83 (8) 71 (7) 73 (1) 69 (3) 77 (30) 

Vimmerby 62 (2) 92 (3) 76 (7) 74 (6) 61 (2) 61 (2) 74 (21) 

Västervik 65 (3) 96 (6) 77 (8) 67 (5) 74 (2) 71 (2) 78 (27) 

Oskarsham 68 (7) 93 (4) 78 (6) 66 (4) 73 (1) 66 (2) 75 (24) 

Gotland 56 (4) 92 (5) 74 (8) 66 (7) 69 (2) 66 (4) 71 (29) 

Blekinge 70 (9) 95 (5) 81 (7) 70 (7) 73 (1) 69 (3) 77 (32) 

Kristians 61 (5) 93 (5) 84 (8) 71 (7) 75 (2) 69 (3) 77 (28) 

Malmö 69 (9) 91 (5) 83 (7) 74 (10) 76 (2) 74 (3) 78 (36) 

Halmstad 65 (5) 92 (5) 82 (7) 75 (8) 70 (1) 74 (3) 78 (28) 

Göteborg 71 (11) 92 (5) 81 (7) 74 (11) 75 (2) 74 (3) 77 (39) 

Borås 67 (6) 95 (5) 81 (7) 72 (9) 73 (2) 69 (3) 77 (32) 

Trollhättan 69 (8) 94 (6) 79 (7) 68 (7) 70 (2) 71 (3) 76 (32) 

Lidköping 65 (5) 94 (4) 79 (6) 74 (6) 68 (1) 75 (2) 77 (25) 

Skövde 65 (5) 94 (5) 78 (7) 70 (6) 72 (2) 69 (2) 76 (27) 

Strömstad 57 (3) 92 (3) 69 (6) 64 (7) 64 (1) 81 (2) 70 (22) 

Bengtsfors 46 (6) 94 (4) 70 (7) 64 (4) 64 (1) 59 (1) 66 (24) 

Årjäng 58 (3) 88 (2) 76 (6) 69 (5) 66 (1) 50 (1) 71 (19) 

Eda 78 (3) 91 (2) 77 (7) 72 (4) 50 (1) 76 (1) 77 (17) 

Karlstad 69 (7) 94 (5) 84 (8) 74 (7) 68 (2) 74 (3) 78 (32) 

Torsby 72 (2) 95 (8) 75 (7) 74 (5) 63 (1) 71 (2) 81 (25) 

Hagfors 61 (4) 93 (3) 82 (6) 66 (6) 68 (1) 65 (2) 74 (21) 

Filipstad 53 (3) 89 (3) 70 (7) 68 (3) 58 (1) 72 (1) 69 (18) 

Örebro 65 (6) 94 (6) 80 (8) 72 (8) 72 (2) 74 (3) 77 (33) 

Hällefors 80 (2) 84 (3) 66 (8) 70 (3) 58 (1) 43 (1) 69 (19) 

Karlskoga 75 (9) 96 (5) 81 (6) 67 (6) 69 (1) 65 (2) 78 (29) 

Västerås 75 (10) 92 (5) 78 (7) 71 (8) 68 (2) 72 (3) 77 (34) 

Fagersta 70 (5) 91 (3) 78 (6) 69 (5) 42 (2) 66 (1) 72 (24) 
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FA-region 

Arbete inom 

teknik & 

datavetenskap 

Hälso- 

och 

sjukvårds- 

arbete Lärare 

Ekonomer, 

jurister, 

säljare 

m.fl. 

Psykologer, 

Social- 

sekreterare, 

Behandlings- 

assistenter 

Övriga 

yrken som 

kräver 

eftergymn. 

utbildning 

Totalt 

(yrken 

som 

normalt 

kräver 

eftergymn. 

utbildning 

Vansbro 57 (3) 95 (4) 67 (7) 58 (3) 70 (1) 68 (1) 70 (19) 

Malung 56 (2) 95 (3) 70 (6) 65 (5) 56 (1) 62 (2) 70 (19) 

Mora 65 (3) 95 (6) 75 (7) 69 (5) 71 (1) 65 (2) 77 (25) 

Falun/Borlänge 67 (7) 94 (6) 82 (7) 70 (8) 66 (2) 72 (4) 76 (33) 

Avesta 69 (7) 94 (3) 76 (6) 67 (5) 59 (1) 71 (2) 74 (24) 

Ludvika 75 (8) 93 (4) 76 (7) 73 (6) 63 (2) 62 (2) 76 (27) 

Gävle 68 (8) 94 (5) 80 (7) 66 (7) 63 (1) 67 (3) 74 (32) 

Söderhamn 63 (4) 93 (4) 71 (7) 63 (6) 70 (2) 64 (2) 71 (25) 

Hudiksval 69 (4) 94 (6) 80 (7) 69 (5) 67 (2) 62 (2) 77 (26) 

Ljusdal 50 (6) 94 (3) 76 (6) 74 (8) 57 (1) 67 (2) 70 (26) 

Sundsvall 65 (9) 94 (5) 82 (7) 69 (10) 69 (2) 63 (4) 74 (36) 

Kramfors 61 (4) 93 (3) 75 (8) 65 (5) 57 (2) 73 (2) 72 (24) 

Sollefteå 58 (4) 95 (6) 78 (7) 56 (6) 56 (2) 60 (2) 71 (27) 

Örnsköldsvik 75 (9) 93 (5) 87 (7) 74 (6) 76 (1) 68 (2) 80 (30) 

Östersund 63 (5) 94 (6) 77 (8) 70 (8) 73 (2) 72 (4) 76 (32) 

Härjedalen 45 (5) 88 (3) 69 (7) 69 (4) 63 (1) 65 (2) 66 (22) 

Storuman 53 (4) 95 (4) 79 (8) 56 (5) 58 (1) 61 (2) 72 (24) 

Lycksele 62 (4) 94 (7) 79 (8) 69 (5) 75 (2) 60 (2) 77 (26) 

Dorotea 51 (5) 97 (4) 82 (6) 80 (3) i.u (0) i.u (1) 75 (18) 

Vilhelmina 46 (2) 91 (4) 76 (10) 72 (4) 75 (1) 68 (2) 74 (23) 

Åsele i.u (1) 89 (4) 84 (7) 52 (3) 53 (2) i.u. (1) 74 (18) 

Sorsele 44 (2) 93 (4) 90 (6) 54 (4) 50 (2) 39 (3) 70 (22) 

Umeå 70 (7) 92 (7) 90 (10) 72 (8) 75 (2) 74 (4) 81 (37) 

Skellefteå 72 (7) 93 (5) 91 (7) 76 (7) 72 (2) 67 (2) 81 (30) 

Arvidsjaur 48 (3) 93 (4) 80 (7) 46 (7) 43 (2) 84 (2) 66 (25) 

Arjeplog i.u (2) 94 (3) 74 (6) 56 (7) i.u (1) 53 (3) 67 (23) 

Luleå 70 (8) 93 (5) 87 (8) 70 (7) 63 (2) 72 (3) 78 (33) 

Överkalix 56 (2) 94 (4) 79 (6) 71 (4) 36 (2) 25 (1) 71 (18) 

Övertorneå 63 (1) 84 (3) 69 (11) 57 (3) 42 (4) 46 (2) 64 (24) 

Haparanda 65 (3) 93 (2) 83 (8) 67 (7) 42 (1) 78 (4) 75 (25) 

Pajala 65 (3) 91 (4) 73 (9) 64 (3) 50 (1) 43 (3) 70 (23) 

Jokkmokk 55 (5) 88 (3) 71 (7) 60 (5) 40 (2) 63 (3) 65 (25) 

Gällivare 68 (5) 96 (6) 75 (6) 65 (4) 72 (1) 65 (2) 77 (24) 

Kiruna 75 (9) 95 (3) 84 (6) 62 (5) 61 (1) 58 (2) 75 (27) 

Riket 68 (9) 92 (5) 80 (7) 73 (10) 70 (2) 73 (4) 76 (36) 

Anm.: Andel adekvat utbildad i olika yrkesgrupper samt (i parantes) andel av totalt sysselsatta 20-64 år 
som hör till yrkesgruppen. 
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Tabell B7: Förvärvsarbetande dagbefolkning (16 år och äldre) fördelat på FA-regioner 
2008, 2015 och 2020 samt årlig förändring 2008-2020 

    Per år 2008-2020 

FA-region 2008 2015 2020 Antal Procent 

Stockholm 1 204 234 1 284 406 1 342 876 11 554 0,9 

Nyköping 28 102 29 531 29 920 152 0,5 

Eskilstuna 66 002 66 581 67 815 151 0,2 

Östergötland 188 866 189 719 194 651 482 0,3 

Värnamo 45 566 42 035 42 391 -265 -0,6 

Jönköping 102 718 106 790 108 974 521 0,5 

Vetlanda 17 418 15 246 15 280 -178 -1,1 

Tranås 10 044 9 183 9 323 -60 -0,6 

Älmhult 14 248 13 933 14 281 3 0,0 

Ljungby 19 295 20 350 20 514 102 0,5 

Växjö 64 864 61 916 63 173 -141 -0,2 

Kalmar 56 510 60 669 61 478 414 0,7 

Vimmerby 13 289 12 384 12 373 -76 -0,6 

Västervik 15 536 15 833 15 998 39 0,2 

Oskarshamn 21 502 18 748 19 063 -203 -1,0 

Gotland 25 864 25 925 26 191 27 0,1 

Blekinge 62 155 60 771 62 026 -11 0,0 

Kristianstad 74 442 76 200 77 201 230 0,3 

Malmö 464 413 460 491 483 074 1 555 0,3 

Halmstad 76 292 76 334 78 063 148 0,2 

Göteborg 514 297 541 321 569 453 4 596 0,8 

Borås 64 449 65 708 67 435 249 0,4 

Trollhättan 89 838 88 194 89 770 -6 0,0 

Lidköping 32 451 33 027 33 933 124 0,4 

Skövde 83 983 82 176 82 898 -90 -0,1 

Strömstad 11 066 11 568 11 759 58 0,5 

Bengtsfors 6 180 5 797 5 788 -33 -0,5 

Årjäng 4 193 4 159 4 244 4 0,1 

Eda 3 371 3 205 3 242 -11 -0,3 

Karlstad 101 205 105 436 107 495 524 0,5 

Torsby 5 501 5 281 5 331 -14 -0,3 

Hagfors 5 003 3 866 3 828 -98 -2,2 

Filipstad 4 264 4 025 4 000 -22 -0,5 

Örebro 105 588 110 245 112 709 593 0,5 

Hällefors 2 902 2 433 2 455 -37 -1,4 

Karlskoga 20 183 16 969 17 195 -249 -1,3 

Västerås 103 010 100 275 103 227 18 0,0 

Fagersta 10 030 9 530 9 434 -50 -0,5 

Vansbro 2 843 2 628 2 635 -17 -0,6 

Malung 5 438 5 284 5 343 -8 -0,1 

Mora 15 840 15 311 15 489 -29 -0,2 

Falun/Borlänge 70 531 72 493 73 680 262 0,4 

Avesta 17 281 14 606 14 663 -218 -1,4 
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    Per år 2008-2020 

FA-region 2008 2015 2020 Antal Procent 

Ludvika 17 316 15 024 15 220 -175 -1,1 

Gävle 72 717 69 559 70 444 -189 -0,3 

Söderhamn 27 001 27 044 27 330 27 0,1 

Hudiksvall 20 431 19 454 19 714 -60 -0,3 

Ljusdal 8 327 8 337 8 415 7 0,1 

Sundsvall 70 138 69 759 71 114 81 0,1 

Kramfors 8 248 8 127 8 112 -11 -0,1 

Sollefteå 8 828 8 842 8 959 11 0,1 

Örnsköldsvik 26 147 24 907 25 372 -65 -0,3 

Östersund 54 700 54 577 55 614 76 0,1 

Härjedalen 5 021 4 921 4 934 -7 -0,1 

Storuman 2 634 2 511 2 550 -7 -0,3 

Lycksele 7 389 7 596 7 632 20 0,3 

Dorotea 1 232 1 116 1 112 -10 -0,9 

Vilhelmina 2 826 2 810 2 843 1 0,0 

Åsele 1 191 1 123 1 127 -5 -0,5 

Sorsele 1 109 1 150 1 142 3 0,2 

Umeå 69 126 68 167 69 695 47 0,1 

Skellefteå 35 561 36 311 36 824 105 0,3 

Arvidsjaur 2 988 2 949 2 992 0 0,0 

Arjeplog 1 554 1 564 1 611 5 0,3 

Luleå 78 280 76 987 78 348 6 0,0 

Överkalix 1 542 1 487 1 491 -4 -0,3 

Övertorneå 1 789 1 689 1 695 -8 -0,4 

Haparanda 3 620 3 799 3 844 19 0,5 

Pajala 2 314 2 526 2 718 34 1,3 

Jokkmokk 2 431 2 555 2 430 0 0,0 

Gällivare 9 252 9 129 9 248 0 0,0 

Kiruna 12 270 12 413 12 628 30 0,2 

Riket 4 406 789 4 497 013 4 645 830 19 920 0,4 
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Tabell B8: Befolkning totalt fördelade på FA-regioner 2009, 2015 och 2020 samt årlig 
förändring 2009-2020 

    Per år 2009-2020 

FA-region 2009 2015 2020 antal Procent 

Stockholm 2 395 800 2 614 588 2 754 497 32 609 1,3 

Nyköping 62 335 64 534 66 138 346 0,5 

Eskilstuna 152 930 160 163 164 972 1 095 0,7 

Östergötland 423 434 435 531 440 568 1 558 0,4 

Värnamo 83 123 80 030 76 789 -576 -0,7 

Jönköping 209 279 219 011 225 030 1 432 0,7 

Vetlanda 37 221 36 079 35 332 -172 -0,5 

Tranås 21 715 20 942 20 109 -146 -0,7 

Älmhult 28 226 27 788 27 545 -62 -0,2 

Ljungby 36 969 36 628 36 112 -78 -0,2 

Växjö 130 623 135 732 139 442 802 0,6 

Kalmar 122 871 126 170 128 775 537 0,4 

Vimmerby 29 393 28 238 27 423 -179 -0,6 

Västervik 36 290 36 012 35 951 -31 -0,1 

Oskarshamn 45 085 44 219 43 501 -144 -0,3 

Gotland 57 221 56 018 54 678 -231 -0,4 

Blekinge 135 778 136 880 137 411 148 0,1 

Kristianstad 171 448 171 884 170 160 -117 -0,1 

Malmö 1 063 771 1 137 976 1 185 964 11 108 1,0 

Halmstad 165 448 171 847 176 556 1 010 0,6 

Göteborg 1 058 721 1 130 307 1 173 848 10 466 0,9 

Borås 135 502 142 687 148 222 1 156 0,8 

Trollhättan 198 964 202 045 203 186 384 0,2 

Lidköping 66 946 67 558 67 832 81 0,1 

Skövde 178 133 176 498 174 348 -344 -0,2 

Strömstad 23 943 23 563 23 200 -68 -0,3 

Bengtsfors 14 570 13 530 12 743 -166 -1,2 

Årjäng 9 915 9 923 9 813 -9 -0,1 

Eda 8 577 8 351 8 106 -43 -0,5 

Karlstad 227 066 231 775 233 979 628 0,3 

Torsby 12 508 12 145 11 885 -57 -0,5 

Hagfors 12 636 11 166 10 166 -225 -2,0 

Filipstad 10 626 10 126 9 914 -65 -0,6 

Örebro 227 043 234 462 238 081 1 003 0,4 

Hällefors 7 333 6 923 6 620 -65 -0,9 

Karlskoga 43 814 41 709 40 297 -320 -0,8 

Västerås 228 807 234 349 236 950 740 0,3 

Fagersta 22 546 20 974 19 784 -251 -1,2 

Vansbro 6 876 6 290 5 797 -98 -1,6 

Malung 10 408 9 693 9 265 -104 -1,1 

Mora 34 368 33 829 33 455 -83 -0,2 

Falun/Borlänge 151 437 152 878 153 121 153 0,1 
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    Per år 2009-2020 

FA-region 2009 2015 2020 antal Procent 

Avesta 36 957 35 519 34 469 -226 -0,6 

Ludvika 41 463 39 397 37 829 -330 -0,8 

Gävle 156 253 157 482 157 253 91 0,1 

Söderhamn 63 464 61 302 59 648 -347 -0,6 

Hudiksvall 46 494 44 945 43 631 -260 -0,6 

Ljusdal 19 077 18 245 17 557 -138 -0,8 

Sundsvall 148 258 147 638 146 330 -175 -0,1 

Kramfors 19 214 17 566 16 316 -263 -1,5 

Sollefteå 20 442 19 459 18 872 -143 -0,7 

Örnsköldsvik 55 128 55 762 56 433 119 0,2 

Östersund 116 081 117 918 119 600 320 0,3 

Härjedalen 10 585 9 806 9 326 -114 -1,2 

Storuman 6 227 5 751 5 317 -83 -1,4 

Lycksele 15 722 14 766 14 014 -155 -1,0 

Dorotea 2 900 2 554 2 343 -51 -1,9 

Vilhelmina 7 156 6 998 6 851 -28 -0,4 

Åsele 3 133 2 963 2 823 -28 -0,9 

Sorsele 2 743 2 502 2 371 -34 -1,3 

Umeå 144 536 149 444 151 241 610 0,4 

Skellefteå 76 131 75 438 74 301 -166 -0,2 

Arvidsjaur 6 622 6 386 6 233 -35 -0,6 

Arjeplog 3 143 3 061 3 081 -6 -0,2 

Luleå 167 531 166 260 163 932 -327 -0,2 

Överkalix 3 670 3 554 3 534 -12 -0,3 

Övertorneå 4 920 4 557 4 322 -54 -1,2 

Haparanda 10 112 9 913 9 603 -46 -0,5 

Pajala 6 309 5 940 5 811 -45 -0,7 

Jokkmokk 5 210 4 689 4 311 -82 -1,7 

Gällivare 18 533 18 260 18 227 -28 -0,2 

Kiruna 22 969 23 108 23 757 72 0,3 

Riket 9 340 682 9 752 239 9 996 904 59 657 0,6 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analy-
ser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkon-
toret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Bryssel, New 
Delhi, Peking, Tokyo och Washington. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och 
internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

•	 tillhandahålla	globala	mötesplatser	och	främja	internationellt	kontaktskapande			
	 inom	tillväxtpolitiken

Om rapportserien:
Rapportserien	är	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
I	rapportserien	ingår	även	myndighetens	faktasammanställningar.

Övriga serier:
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.
Working	paper/PM	–	metodresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter	
är	exempel	på	publikationer	i	serien.


