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Inledning & bakgrund 

Kompetensplattform Halland vill bidra till en välfungerande 
kompetensförsörjning genom en god matchning mellan 
utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare i 
Halland, vilket även ”Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020” 
betonar. Utbildningsanordnare, representanter från näringsliv och 
offentliga sektor i Halland samverkar i detta regeringsuppdrag.  

 

Kompetensplattform Halland arbetar exempelvis med att ta fram 
och sprida kunskapsunderlag inom kompetensförsörjnings- och 
utbildningsområdet samt skapa dialogytor som underlättar 
utbildningsplanering. Till arbetet finns ett kompetensråd med 
medlemmar från både utbildnings- och arbetsgivarsidan. 
Kompetensrådet sprider information, initierar och förankrar arbetet 
i länet i sina respektive nätverk.   

 

Region Halland har gett WSP Analys & Strategi i uppdrag att 
analysera hur efterfrågan, pensioner och rekrytering för olika yrken 
kommer att se ut inom branschen Hälso- och sjukvård i Hallands län 
fram till år 2025.  

 

Rapporten redovisar utvecklingen och hur efterfrågan på 
sysselsatta fördelat på yrken beräknas utvecklas i branschen årligen 
fram till år 2025. Därutöver beräknas pensionsavgångar fördelat 
per yrke. Med hjälp av tillväxtberäkningarna och 
pensionsavgångarna har det årliga rekryteringsbehovet kunnat 
beräknas i branschen och yrke. Även de vanligaste 
utbildningsinriktningarna och de vanligaste yrkena redovisas för 
branschen Hälso- och sjukvård i Hallands län. 

 

 

 
 
 

Resultaten i rapporten baseras på prognoser för sysselsättning, 
branscher och yrken och ger en väl underbyggd indikation på vad 
som är att vänta under de närmaste åren, inte en slutlig sanning. 
Källan för all data som presenteras i rapporten är SCB och 
beräkningar av WSP om inte annat anges. Resultaten från 
rapporten har diskuterats övergripande med branschföreträdare 
för Hälso- & sjukvård i Halland. Prognosresultaten har 
kompletterats med det resonemang som framkommit i dessa 
samtal och har vävts in i rapporten. 

 

I rapporten undersöks även matchningen mellan utbildnings-
inriktning och yrke inom branschen Hälso- och sjukvård utifrån 
SCB:s matchningsindikatorer.  

 

Rapporten är författad av Jonas Börjesson och Martin Lagnerö, WSP 
Analys & Strategi tillsammans med Pernilla Isaksson och Jessica 
Berntsson på Region Halland. 
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Sammanfattning 

Antalet sysselsatta inom Hälso- och sjukvård växer svagt 

Branschen Hälso- och sjukvård i Hallands län sysselsätter idag drygt 8 700 personer. Enligt de förutsättningar 
som ligger till grund för denna rapport beräknas sysselsättningen endast växa med drygt 220 sysselsatta fram 
till år 2025.  

 

Stora pensionsavgångar väntar 

De sysselsatta inom Hälso- och sjukvården i Hallands län har en relativt hög medelålder, vilket medför stora 
pensionsavgångar under den närmaste tioårsperioden. Totalt beräknas 2 200 sysselsatta gå i pension fram till 
år 2025, vilket motsvarar en fjärdedel av de sysselsatta inom branschen idag. 

 

2 400 sysselsatta behöver rekryteras fram till år 2025 

Till följd av de stora pensionsavgångarna beräknas rekryteringsbehoven vara relativt stora under perioden. Mer 
än 200 sysselsatta behöver rekryteras årligen för att ersätta de som beräknas gå i pension. Det totala 
rekryteringsbehovet beräknas uppgå till 2 400 sysselsatta under perioden fram till år 2025. 

 

Störst rekryteringsbehov av undersköterskor och specialistläkare 

Störst rekryteringsbehov beräknas för yrkena Undersköterskor, vård och specialavdelning samt Specialistläkare. 
Tillsammans svarar dessa två yrken för hela 22 procent av det totala rekryteringsbehovet fram till och med år 
2025.  
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Metod för prognosberäkningar 

I rapporten beräknas hur den totala efterfrågan utvecklas fram till 
år 2025, hur stora pensionsavgångarna förväntas bli, samt det 
samlade rekryteringsbehovet under perioden för branschen Hälso- 
och sjukvård (SNI 86).  

 

Efterfrågan definieras som den totala sysselsatta dagbefolkningen i 
branschen Hälso- och sjukvård och görs i form av en prognos för 
Hallands län. Sysselsättningsutvecklingen grundas i regeringens 
senaste Långtidsutredning (LU) från 2015, där den procentuella 
årliga tillväxten fram till år 2025 appliceras på senast tillgängliga 
sysselsättningsdata. På så sätt erhålls en total efterfrågan på 
sysselsatta per år och bransch. 

 

Därefter appliceras den senaste yrkesfördelningen inom respektive 
branschområde på den totala sysselsättningen för branschen Hälso- 
och sjukvård, vilket genererar efterfrågan på sysselsatta fördelat på 
yrke för varje år fram till och med år 2025. 

 

Beräkningen av pensionsavgångar är baserade på åldersstrukturen 
inom branschen. Istället för att anta att samtliga sysselsatta går i 
pension vid 65 år, utgår beräkningarna från en gradvis avtrappning 
där ökande andelar efter 63 år och framåt appliceras på den 
prognosticerade sysselsättningsstocken. Dessa andelar är 
beräknade utifrån den befintliga sysselsättningen per ålder inom 
branschen Hälso- och sjukvård i Hallands län. 

Det samlade rekryteringsbehovet utgörs därmed av två 
komponenter; dels behovet som uppstår när efterfrågan på 
arbetskraft ökar, dels behovet av ersättningar för 
pensionsavgångar. Summerat ger dessa två komponenter det 
samlade rekryteringsbehovet per bransch och yrke fram till år 2025. 

 

Det som i praktiken kan tillkomma – och som inte beaktas i denna 
beräkningsmetod – är normal personalomsättning när sysselsatta 
byter från ett jobb till ett annat utan att gå i pension. Huvuddelen 
av dessa jobbyten sker dock inom samma bransch och utgör 
därmed inte någon nettoökning av rekryteringsbehovet. 

 

Slutligen görs även en redovisning av de vanligaste utbildningarna 
per yrke, vilket görs genom en direkt summering från det statistiska 
grundmaterialet, utan ytterligare prognosberäkningar. 
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Efterfrågan på arbetskraft 
Med sikte på år 2025 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Analysen utgår från antalet sysselsatta i branschen Hälso- sjukvård 
fördelat på yrke och ålder för år 2015. I ett första steg har 
sysselsättningsutvecklingen skrivits fram med hjälp av den regionala 
utvecklingstakt som prognostiserats för Hallands län för branschen 
Hälso- och sjukvård i den senaste s.k. Långtidsutredningen (LU) från 
2015. Genom att utgå från den regionala prognosen i LU hålls den 
framtida utvecklingen konsistent med den nationella utvecklingen. 

 

År 2015 fanns det 8 744 sysselsatta i branschen Hälso- och sjukvård i 
Hallands län. Genom att applicera årliga tillväxttakter för denna 
bransch från LU erhålls den framtida efterfrågan på sysselsatta för 
branschen Hälso- och sjukvård i Hallands län fram till år 2025. 

 

Efterfrågan på sysselsatta inom branschen Hälso- och sjukvård i 
Hallands län beräknas öka med drygt 220 sysselsatta under perioden 
fram till 2025 då efterfrågan beräknas uppgå till 8 966 sysselsatta. Det 
motsvarar en genomsnittlig årlig sysselsättningsökning med knappt 
0,3 procent per år, vilket är en svagare utveckling jämfört med den 
beräknade befolkningsutvecklingen som enligt LU beräknas uppgå till 
ca 0,8 procent per år.  

 

Branschföreträdare bekräftar bilden av behovet på arbetskraft till 
följd av att vi blir äldre och sjukare, vilket ökar behovet av hälso- och 
sjukvård i framtiden. Branschföreträdare för ett resonemang kring hur 
digitalisering kommer att påverka hälso- och sjukvårdens utformning 
framöver. Ett exempel som ges är möjligheten att få ett läkarbesök 
digitalt.  
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Efterfrågan på sysselsatta inom branschen Hälso- och sjukvård  
2015-2025 



Efterfrågan på arbetskraft inom branschen 
Hälso- och sjukvård 
Fördelat på yrke 
För att se om yrkesstrukturen har förändrats över tid, vilket skulle 
kunna påverka den framtida fördelningen av yrken inom branschen 
Hälso- och sjukvård har data på nationell nivå analyserats för 
branschen. Eftersom den nya yrkesstatistiken (SSYK 2012) endast 
finns från år 2013 gjordes denna analys för den tidigare 
yrkesindelningen (SSYK 96) för perioden 2008-2013. Under denna 
period syns ingen signifikant förändring i yrkesstrukturen på 
nationell nivå för branschen Hälso- och sjukvård. Därmed har 
samma yrkesfördelning som rådde i branschen i Hallands län år 
2015 även fått gälla för perioden 2016-2025 vilket även är rimligt 
med tanke på att prognosperioden är relativt kort. Genom att 
applicera 2015 års yrkesstruktur för Hälso- och sjukvård på den 
totala efterfrågan i branschen för varje år under perioden 2016-
2025 har efterfrågan på arbetskraft fördelat per yrke kunnat 
beräknas. 
 
Totalt fanns det år 2015 sysselsatta i 180 olika yrken (av totalt 429 
yrken) i branschen Hälso- och sjukvård i Hallands län. I tabellen till 
höger redovisas de 25 vanligaste yrkena inom branschen Hälso- och 
sjukvård i Hallands län. Dessa 25 yrken svarar tillsammans för 77 
procent av samtliga sysselsatta i branschen. Vanligaste yrket är 
Grundutbildade sjuksköterskor. 12 procent av alla sysselsatta i 
branschen Hälso- och sjukvård har detta yrke. Andra vanliga yrken i 
branschen är Undersköterskor, vård- och specialavdelning (10 
procent), Specialistläkare (8 procent) och Medicinska sekreterare, 
vårdadministratörer m.m. (7 procent). Tillsammans svarar dessa 
fyra yrken för 36 procent av sysselsättningen inom branschen 
Hälso- och sjukvård i Hallands län. 
 
De 20 vanligaste yrkena svarar tillsammans för 71 procent av den 
totala efterfrågan på sysselsatta inom branschen Hälso- och 
sjukvård i Hallands län. Därefter svarar respektive yrke för en 
procent eller mindre av den totala sysselsättningen. 
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De 25 vanligaste yrkena inom branschen Hälso- och sjukvård 

Rank Yrke 2015 2025 Andel 
Ackumu-

lerad andel 

1 2221 Grundutbildade sjuksköterskor 1 057 1 084 12% 12% 

2 5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning 836 857 10% 22% 

3 2211 Specialistläkare 672 689 8% 29% 

4 4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. 578 593 7% 36% 

5 5350 Tandsköterskor 319 327 4% 40% 

6 2224 Distriktssköterskor 245 251 3% 42% 

7 2212 ST-läkare 242 248 3% 45% 

8 2272 Sjukgymnaster 217 223 2% 48% 

9 2222 Barnmorskor 213 218 2% 50% 

10 9111 Städare 192 197 2% 52% 

11 2239 Övriga specialistsjuksköterskor 184 189 2% 54% 

12 3212 Biomedicinska analytiker m.fl. 181 186 2% 56% 

13 2225 Psykiatrisjuksköterskor 174 178 2% 58% 

14 
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, 
nivå 2 173 177 2% 60% 

15 2260 Tandläkare 166 170 2% 62% 

16 4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare 161 165 2% 64% 

17 5341 Skötare 155 159 2% 66% 

18 5324 Undersköterskor, mottagning 154 158 2% 68% 

19 2241 Psykologer 151 155 2% 69% 

20 2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl. 133 136 2% 71% 

21 2232 Barnsjuksköterskor 129 132 1% 72% 

22 3250 Tandhygienister 124 127 1% 74% 

23 2273 Arbetsterapeuter 110 113 1% 75% 

24 2662 Kuratorer 105 108 1% 76% 

25 2231 Operationssjuksköterskor 103 106 1% 77% 



Pensionsavgångar 
Åldersstruktur inom Hälso- & sjukvård 
Utgångspunkten för att göra en beräkning av framtida 
pensionsavgångar, är den nuvarande åldersstrukturen inom den 
branschen som studeras. De sysselsatta inom Hälso- och sjukvården 
i Halland har en relativt hög medelålder. Störst antal återfinns inom 
55-60-årsåldern, dvs. generationen födda under 1950-talet. 

 

Denna generation är också överrepresenterad inom branschen 
jämfört med befolkningen i stort. Samtidigt är andelen yngre något 
lägre. I övrigt – bland åldrarna från 30 till 50 år – följer de 
sysselsatta i allt väsentligt hela befolkningens åldersstruktur.  

 

Pensionsavgångarna syns tydligt i kurvans högra del. Efter 62 års 
ålder minskar antalet sysselsatta snabbt, för att i en stadig takt 
försvinna nästan helt till 70-årsåldern. Den tillgängliga statistiken 
ger inte underlag för att beräkna en exakt genomsnittlig 
pensionsålder, men bland 65-åringar inom Hälso- och sjukvård är 
det färre än hälften så många sysselsatta som bland 62-åringar och 
bland 70-åringar nästan inga alls. 

 

Man kan därmed få en tydlig bild av de förväntade 
pensionsavgångarna inom Hälso- och sjukvården. De närmaste tio 
åren – när dagens 56-62-åringar går in i pensionsåldern – kan en 
viss ökning av antalet avgångar förväntas. Därefter har dock den 
största ”puckeln” gått i pension och kommande generationer bland 
de sysselsatta är i allt väsentligt mindre.  
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Åldersfördelning för sysselsatta inom Hälso- och sjukvård, år 2015 



Pensionsavgångar 
Totalt antal fram till år 2025 

I analysen har det antagits att antalet pensionsavgångar följer det 
mönster som uppvisas idag. Inom hälso- och sjukvården innebär 
detta en gradvis avgång med ökande sannolikhet för pension från 
63 års ålder och framåt. Åldersstrukturen skrivs fram år för år fram 
till 2025 och avgångsandelarna appliceras på respektive årskull. 
Detta gör att antalet pensionsavgångar totalt sett kan summeras för 
vart och ett av åren fram till 2025. 

 

Åldersstrukturen inom branschen gör därmed att antalet 
pensionsavgångar kan förväntas öka något de närmaste åren. Från 
dagens nivå på ca 180, beräknas antalet öka till omkring 240 
pensionsavgångar år 2022. Därefter avstannar ökningen och antalet 
avgångar beräknas ligga på en relativt konstant nivå. 

 

Inom Hälso- och sjukvården förväntas sammantaget 2 200 
sysselsatta gå i pension fram till år 2025. Detta motsvarar en andel 
på 25 procent av dagens sysselsatta. 

 

Om samtliga sysselsatta inom Hälso- och sjukvården i Halland som 
går i pension ska ersättas, kan därmed åtminstone de närmaste 
åren ett stadigt ökande behov av arbetskraft förväntas, då en av 
fyra inom branschen avgår i pension. 
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Pensionsavgångar inom Hälso- och sjukvård 2016-2025 



Pensionsavgångar inom Hälso- & sjukvård 
Fördelat per yrke 

Totalt antal pensionsavgångar fram till år 2025 har även beräknats 
per yrke. Beroende på hur åldersstrukturen ser ut inom de enskilda 
yrkena, kan andelen av dagens sysselsatta som förväntas gå i 
pension under perioden variera. I tabellen redovisas de 25 yrkena 
med största antal pensionsavgångar, samt hur stor andel av dagens 
sysselsatta som väntas gå i pension. Dessa yrken utgör tillsammans 
82 procent av samtliga pensionsavgångar inom Hälso- och 
sjukvården under perioden fram till år 2025. 

 

De två yrkesgrupperna med störst antal förväntade 
pensionsavgångar utgörs av undersköterskor vid vård- och 
specialavdelning samt specialistläkare. Omkring var tredje sysselsatt 
inom dessa yrken (motsvarande ca 250 respektive 240 personer) 
beräknas gå i pension till år 2025. 

 

Inom fler yrkesgrupper beräknas också en stor procentuell andel gå 
i pension, även om det totala antalet är mindre. Här utmärker sig 
särskilt ambulanssjukvårdare (52 procent), undersköterskor vid 
mottagning (39 procent), planerare och utredare (39 procent), samt 
tandsköterskor respektive distriktssköterskor (båda 38 procent). 

 

Där pensionsavgångarna beräknas bli procentuellt sett lägre än 
genomsnittet och rekryteringsbehovet alltså blir mindre, återfinns 
bland annat sjukgymnaster (17 procent) och grundutbildade 
sjuksköterskor (14 procent). 
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Rank Yrke 

Total antal 
pensions-
avgångar 

2016-2025 
Sysselsatta 

år 2015 

Andel 
pensions-

avgångar av 
sysselsatta 

2015 

1 5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning 253 836 30% 

2 2211 Specialistläkare 242 672 36% 

3 2221 Grundutbildade sjuksköterskor 149 1057 14% 

4 4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. 145 578 25% 

5 5350 Tandsköterskor 120 319 38% 

6 2224 Distriktssköterskor 93 245 38% 

7 2222 Barnmorskor 65 213 30% 

8 2239 Övriga specialistsjuksköterskor 61 184 33% 

9 5324 Undersköterskor, mottagning 60 154 39% 

10 3212 Biomedicinska analytiker m.fl. 57 181 31% 

11 2225 Psykiatrisjuksköterskor 53 174 31% 

12 4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare 53 161 33% 

13 1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 47 173 27% 

14 2260 Tandläkare 43 166 26% 

15 2241 Psykologer 41 151 27% 

16 5341 Skötare 40 155 26% 

17 9111 Städare 39 192 20% 

18 2272 Sjukgymnaster 37 217 17% 

19 2662 Kuratorer 32 105 31% 

20 3250 Tandhygienister 30 124 24% 

21 2422 Planerare och utredare m.fl. 29 74 39% 

22 5326 Ambulanssjukvårdare 28 55 52% 

23 2231 Operationssjuksköterskor 28 103 27% 

24 5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 27 94 29% 

25 2273 Arbetsterapeuter 27 110 24% 

Pensionsavgångar inom Hälso- och sjukvård 2016-2025 



Rekryteringsbehov fram till 2025 

Det totala rekryteringsbehovet under perioden fram till år 2025 har 
beräknats genom att addera beräknade pensionsavgångar till den tillväxt 
som beräknas för respektive bransch. Det som redovisas här som 
rekryteringsbehov tar inte hänsyn till det ytterligare rekryteringsbehov 
som kan uppstå till följd av att personer byter jobb till en annan region 
eller bransch. 

 

Som beskrivits tidigare ökar efterfrågan inom Hälso- och sjukvård i 
Hallands län med ca 220 sysselsatta under perioden fram till 2025. Till 
detta kommer dock betydande pensionsavgångar. Mellan 2016 och 2025 
beräknas drygt 2 200 sysselsatta i Hälso- och sjukvård att pensioneras i 
länet. Det innebär att fram till och med år 2025 beräknas en fjärdedel av 
dagens sysselsatta i branschen att gå i pension. Så trots att den totala 
efterfrågan på sysselsatta inom branschen endast beräknas öka 
marginellt under perioden fram till år 2025, så ökar det totala 
rekryteringsbehovet med 2 400 sysselsatta till följd av de relativt höga 
pensionsavgångarna. 

 

Enligt branschföreträdare kommer digitaliseringen att få stora effekter 
på branschen. Om det leder till en mindre personalintensiv bransch i 
slutändan är inte självklart. Inledningsvis spås denna övergång vara 
personalkrävande.  

 

Branschföreträdare resonerar vidare att sjuksköterskans roll framöver 
kommer att förändras. Rollen kommer troligen i framtiden innebära mer 
planering för att rätt vård ska erbjudas patienterna i rätt tid. Därmed 
kommer det uppstå ett behov av att undersköterskor tar hand om 
patienternas omvårdnad i större grad. Undersköterskor bedöms enligt 
branschföreträdare vara en yrkesgrupp där rekryteringsbehovet kommer 
att öka.  
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Totalt rekryteringsbehov inom Hälso- och sjukvård 2016-2025 



Årligt rekryteringsbehov fram till 2025 

Under perioden fram till år 2025 beräknas tillväxten inom Hälso- 
och sjukvård öka med ca 220 sysselsatta. Denna tillväxt fördelas 
årligen enligt de blå staplarna i den övre figuren till höger. Den 
totala sysselsättningen beräknas årligen öka med mellan knappt 40 
(i början av prognosperioden) och 15 sysselsatta (i slutet av 
prognosperioden). Samtidigt beräknas drygt 2 200 sysselsatta inom 
Hälso- och sjukvård gå i pension fram till år 2025. Dessa 
pensioneringar fördelas årligen enligt röda staplarna i figuren till 
höger. Antalet pensioneringar beräknas öka för varje år fram till år 
2022, för att därefter konstant ligga på ca 240. 

 

Nettoresultatet av pensioner och tillväxt (dvs. de röda plus de blå 
staplarna) ger ett nettorekryteringsbehov som för hela perioden 
fram till år 2025 uppgår till 2 400 sysselsatta. Hur detta 
nettorekryteringsbehov fördelas årligen under prognosperioden 
framgår av grafen i den nedre figuren till höger. Av denna går det 
att utläsa att det årliga nettorekryteringsbehovet av sysselsatta 
inom Hälso- och sjukvård i Hallands län de närmaste åren är relativt 
konstant, för att sedan öka fram till år 2022 och därefter åter igen 
ligga på en jämn årlig nivå. 

 

Branschen domineras av kvinnor och här ser branschföreträdare att 
det finns en utmaning i att nå en bättre balans. Samhället i stort och 
utbildningsväsendet specifikt har en stor roll för att förändra de 
traditionella rekryteringsmönster baserade på kön som råder för 
många utbildningar och yrken. Ett viktigt arbete är att validera 
nyanländas utbildning så att deras kompetens snabbt kan tas 
tillvara inom branschen. 
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Årligt rekryteringsbehov inom Hälso- och sjukvård 2016-2025 

Årligt nettorekryteringsbehov inom Hälso- och sjukvård 2016-2025 



Rekryteringsbehov inom Hälso- & sjukvård 
Fördelat på yrke 
Det totala rekryteringsbehovet för branschen Hälso- och sjukvård i Hallands 
län för perioden fram till 2025 uppgår till drygt 2 400 personer. I tabellen 
nedan redovisas de 20 yrken för vilka det största rekryteringsbehovet 
beräknas uppstå. 75 procent av det totala rekryteringsbehovet beräknas 
uppstå bland dessa yrken.  

 

De största rekryteringsbehoven beräknas uppstå för yrkena 
Undersköterskor, vård- och specialavdelning, Specialistläkare, 
Grundutbildade sjuksköterskor, Medicinska sekreterare, vårdadministra-
törer m.fl. samt Tandsköterskor.  

 

 

Dessa yrken stämmer väl överens med vilka yrken branschföreträdare i 
Halland ser att det största rekryteringsbehovet kommer uppstå på 
några års sikt. Tillsammans svarar dessa 5 yrken för ett totalt 
rekryteringsbehov på nästan 1 000 personer, vilket motsvarar 41 
procent av det totala beräknade rekryteringsbehovet inom Hälso- och 
sjukvård till och med år 2025.   
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Rank Yrke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2016-

2025 Andel Ack. andel 

1 5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning 18 22 24 26 28 29 31 32 33 32 274 11% 11% 

2 2211 Specialistläkare 36 34 30 27 25 23 22 21 20 20 259 11% 22% 

3 2221 Grundutbildade sjuksköterskor 19 17 15 16 17 18 18 18 19 19 176 7% 29% 

4 4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. 12 13 14 15 16 17 18 19 18 18 159 7% 36% 

5 5350 Tandsköterskor 8 8 10 12 13 14 15 16 16 16 128 5% 41% 

6 2224 Distriktssköterskor 9 10 9 9 10 10 11 11 10 10 99 4% 45% 

7 2222 Barnmorskor 6 7 6 7 7 8 7 7 7 7 70 3% 48% 

8 2239 Övriga specialistsjuksköterskor 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 66 3% 51% 

9 5324 Undersköterskor, mottagning 4 5 5 6 7 7 8 8 7 7 64 3% 53% 

10 3212 Biomedicinska analytiker m.fl. 4 5 6 6 7 7 7 7 7 6 61 3% 56% 

11 2225 Psykiatrisjuksköterskor 5 6 6 6 6 7 6 5 5 5 58 2% 58% 

12 4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare 4 5 5 6 6 7 7 6 5 5 57 2% 61% 

13 1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7 7 51 2% 63% 

14 2260 Tandläkare 6 4 5 5 4 5 5 5 5 4 47 2% 65% 

15 2241 Psykologer 6 5 5 6 5 4 4 3 3 3 45 2% 67% 

16 5341 Skötare 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 44 2% 68% 

17 9111 Städare 3 4 3 4 4 4 5 6 5 5 44 2% 70% 

18 2272 Sjukgymnaster 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 43 2% 72% 

19 2662 Kuratorer 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 35 1% 73% 

20 3250 Tandhygienister 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 33 1% 75% 

De 20 yrkena med störst rekryteringsbehov inom Hälso- och sjukvård 



Vanligaste utbildningarna 
inom Hälso- & sjukvård 
De sysselsattas utbildningsnivå i branschen Hälso- sjukvård i Hallands län 
framgår av figuren till höger. Huvuddelen (54 procent) av de sysselsatta har 
minst 3-årig eftergymnasial utbildning som högsta utbildning. Hela 71 
procent av de verksamma i branschen har en högskoleutbildning.  

 

De vanligaste utbildningsinriktningarna bland de sysselsatta i branschen 
Hälso- sjukvård är Hälso- och sjukvård, Företagsekonomi, handel och 
administration samt Bred, generell utbildning.  

 

Hälso- och sjukvård är den dominerande utbildningsinriktningen. Nästan 72 
procent av de sysselsatta inom branschen Hälso- sjukvård är utbildade inom 
denna utbildningsinriktning och mer än 80 procent av dessa har en 
högskoleutbildning. Den näst vanligaste utbildningsinriktningen är 
Företagsekonomi, handel och administration, 9 procent av de sysselsatta har 
denna utbildningsinriktning. Gymnasieutbildning är lite vanligare 
förekommande än högskoleutbildning inom denna utbildningsinriktning. Den 
tredje vanligaste utbildningsinriktningen är Bred, generell utbildning (5 
procent) och inom denna utbildningsinriktning har nästan 40 procent av de 
sysselsatta förgymnasial utbildning som högsta utbildning. Tillsammans 
svarar dessa tre utbildningsinriktningarna för nästan 86 procent av de 
sysselsattas utbildning inom branschen Utbildning i Hallands län. 

 

I Bilaga 1 redovisas de vanligaste utbildningarna för de tre vanligaste yrkena 
i branschen. För huvuddelen av yrkena i branschen Hälso- & sjukvård är det 
de tre nämnda utbildningsinriktningarna som dominerar. 
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De sysselsattas utbildningsnivå i branschen Hälso- och sjukvård 

Vanligaste utbildningarna i branschen Hälso- och sjukvård 



Matchning mellan utbildning och yrke 

En god matchning på arbetsmarknaden är betydelsefullt för en 
välfungerande kompetensförsörjning, näringslivets konkurrenskraft och 
offentlig sektors kvalitet. Övergripande handlar matchning om hur 
effektivt utbud och efterfrågan möts på arbetsmarknaden. Forskningen 
skiljer på aggregerad matchning och utbildningsmatchning. 
Utbildningsmatchning fångar i vilken utsträckning arbetstagare har den 
utbildning som motsvarar yrkets utbildningskrav. SCB har utvecklat så 
kallade regionala matchningsindikatorer som beskriver matchning på 
regional nivå. SCB:s mått på matchning kallas matchad förvärvsgrad och 
visar hur stor andel av befolkningen med en viss utbildning som även 
arbetar inom yrken som stämmer överens med utbildningen. 

 

SCB:s matchningsindikator omfattar 77 av 100 utbildningsgrupper som är 
någorlunda specifika till inriktningen och där examen har avlagts. Det 
innebär till exempel att högskoleförberedande gymnasiala utbildningar 
har uteslutits, likaså högskoleutbildningar där man tagit ett visst antal 
poäng men inte tagit examen. Syftet är att komma så nära den rena 
efterfrågan på utbildningar som möjligt. Hälso- och sjulvården har flertalet 
utbildningsgrupper som kan kopplas till SCB:s matchningsindikatorer. 
Diagrammen till höger visar förvärvsgraden och den matchade 
förvärvsgraden för ett antal utbildningsgrupper som är vanligt 
förekommande inom branschen Hälso- och sjukvård.  

 

  
 

Hälften av alla anställda i Halland har en utbildning som är matchad med 
deras yrke. Samtliga utbildningsgrupper som finns med som exempel för 
Hälso- och sjukvården har en högre förvärvsgrad och matchad 
förvärvsgrad jämfört med samtliga utbildningar i Halland.  

 

I utbildningsgruppen Barnmorskeutbildning är 96 procent 
förvärvsarbetande och av dessa är 92 procent matchade med sitt yrke. 
Yrken med krav på legitimation har generellt en hög matchad 
förvärvsgrad. En låg matchad förvärvsgrad kan förklaras av två anledningar 
- att man inte lyckats få arbete inom det man är utbildad för, eller att man 
själv har valt att arbeta inom ett annat område. Sjuksköterskeutbildade 
har en låg matchad förvärvsgrad i förhållande till förvärvsgraden. Detta 
betyder att 38 % av personer med en sjuksköterskeutbildning har ett yrke 
som inte matchar med deras utbildning.  
 



Matchad förvärvsgrad, anställda 20-64 år, matchning mellan utbildning och yrke. Halland år 2015 
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Bilaga 1: Utbildningsinriktningar för de vanligaste yrkena 
inom Hälso- och sjukvård 

Not: Summering av totalsumma kan skilja något från totalt p.g.a. några sysselsatta med okänd utbildningsinriktning även saknar uppgift om utbildningsnivå. Om det är färre än fem personer med en viss 
utbildningsinriktning har dessa belagts med sekretess.  
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Utbildningsnivå 

Utbildningsinriktning Förgymnasial Gymnasial Eftergymn <3 år Eftergymn >3 år Totalt 

72 Hälso- och sjukvård 1 150 947 4 170 6 267 

34 Företagsekonomi, handel och administration 454 268 68 790 

01 Bred, generell utbildning 172 261 434 

31 Samhälls- och beteendevetenskap 17 214 231 

76 Socialt arbete och omsorg 85 6 123 214 

81 Personliga tjänster 172 24 200 

52 Teknik och teknisk industri 105 43 49 197 

14 Pedagogik och lärarutbildning 42 61 104 

21 Konst och media 45 6 6 57 

99 Okänd 26 11 7 49 

22 Humaniora 25 13 38 

48 Data 8 19 8 35 

62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 22 28 

32 Journalistik och information 12 17 

54 Material och tillverkning 14 15 

58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 11 15 

42 Biologi och miljövetenskap 13 14 

86 Säkerhetstjänster 9 14 

44 Fysik, kemi och geovetenskap 6 7 

84 Transporttjänster 

38 Juridik och rättsvetenskap 

46 Matematik och övrig naturvetenskap 

85 Miljövård och miljöskydd 

64 Djursjukvård 

Totalt 172 2 362 1 440 4 765 8 744 

Utbildningsnivå 

Utbildningsinriktning Förgymnasial Gymnasial Eftergymn <3 år Eftergymn >3 år Totalt 

14 Pedagogik och lärarutbildning 5 5 

72 Hälso- och sjukvård 175 875 1 051 

Totalt 175 880 1 056 

Hälso- och sjukvård totalt 

Vanligaste yrket: 2221 Grundutbildade sjuksköterskor 

Utbildningsnivå 

Utbildningsinriktning Förgymnasial Gymnasial Eftergymn <3 år Eftergymn >3 år Totalt 

01 Bred, generell utbildning 9 60 70 

14 Pedagogik och lärarutbildning 8 

21 Konst och media 11 12 

22 Humaniora 

31 Samhälls- och beteendevetenskap 

34 Företagsekonomi, handel och administration 27 34 

44 Fysik, kemi och geovetenskap 

52 Teknik och teknisk industri 11 13 

54 Material och tillverkning 

58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 

62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 6 

72 Hälso- och sjukvård 530 43 17 590 

76 Socialt arbete och omsorg 23 26 

81 Personliga tjänster 54 57 

84 Transporttjänster 

85 Miljövård och miljöskydd 

86 Säkerhetstjänster 

99 Okänd 

Totalt 9 728 69 30 836 

Utbildningsnivå 

Utbildningsinriktning Förgymnasial Gymnasial Eftergymn <3 år Eftergymn >3 år Totalt 

01 Bred, generell utbildning 

14 Pedagogik och lärarutbildning 

31 Samhälls- och beteendevetenskap 

72 Hälso- och sjukvård 660 661 

99 Okänd 

Totalt 670 672 

Näst vanligaste yrket: 5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning 

Tredje vanligaste yrket: 2211 Specialistläkare 



Bilaga 2: Om yrkesklassificeringen 
SSYK 2012 

Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012 är ett system för 

gruppering av individers yrken. SSYK klassificerar personer efter de 

arbetsuppgifter som de utför. Den kan även användas för att 

organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken.  

 

SSYK 2012 är en uppdatering av den tidigare yrkesklassifikationen 

SSYK 96, som den också ersätter. Syftet har varit att åstadkomma 

en uppdaterad svensk yrkesindelning som återspeglar dagens 

yrkesstruktur. Ett önskemål vid framtagandet av SSYK 2012 har varit 

att för svensk användning kunna spegla ansvarsnivåer för chefer. 

 

Struktur och underliggande principer i SSYK 2012 är i stort sett 

oförändrade jämfört med SSYK 96. Antalet klasser på varje nivå 

framgår av sammanställningen nedan: 
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