
Hallands framtida rekryteringsbehov 

Tillväxt, pensioner och rekryteringsbehov inom 
branscher och yrken fram till 2025

Sammanfattning av 11 branschprognoser



Inledning

Region Halland vill bidra till en väl fungerande 
kompetensförsörjning och en god matchning.

Region Halland har uppdrag från regeringen att:
- Ta fram och sprida kunskapsunderlag
- Föra dialoger med relevanta aktörer 
- Bistå med underlag för utbildningsplanering



Bakgrund

Region Halland har gett WSP Advisory i uppdrag att ta fram prognoser för 
hur tillväxt, pensioner och rekrytering kommer att se ut för yrken i ett antal 
branscher i Halland fram till 2025. 

- Hur beräknas branschen utvecklas sysselsättningsmässigt?
- Vilka pensionsavgångar förväntas?
- Vad är det framtida rekryteringsbehovet?

Utbildningsnivån inom branschen har också studerats. 

Prognosresultaten har diskuterats övergripande med branschföreträdare. 



Metod

• Förväntad tillväxt i olika branscher har baserats på regionala tillväxttakter från 
regeringens senaste Långtidsutredning (LU). Resultatet visar hur dagbefolkning i Halland 
utvecklas, dvs hur mycket en specifik bransch beräknas växa eller minska.

• Branschindelning har skett utifrån Statistiska Centralbyråns branschindelning (SNI-
beteckning)

• Yrkesfördelningen inom respektive bransch har antagits vara oförändrad under perioden, 
dvs den yrkesfördelning som rådde enligt senaste statistiken har även fått gälla för varje 
år fram till 2025.

• Pensionsavgångar är beräknade utifrån åldersstrukturen för respektive bransch.

• Det totala samlade rekryteringsbehovet består därmed av två komponenter:
- Behov som uppstår när branschen växer
- Behovet av ersättningar för pensionsavgångar



Antal sysselsatta i branscher 2015

Sysselsättning



Könsfördelning kvinnor/män



Könsfördelning kvinnor/män



Utbildningsnivå (grund/gy/eftergymn)



Utbildningsnivå (grund/gy/eftergymn)



Yrkesstruktur
Antal yrken i branschen (totalt 429 stycken)



5 vanligaste yrkena år 2025 per bransch



5 vanligaste yrkena år 2025 per bransch



5 vanligaste yrkena år 2025 per bransch



5 vanligaste yrkena utgör x % av samtliga sysselsatta



5 vanligaste yrkena utgör x % av samtliga sysselsatta



Sysselsättningsförändring fram till 2025

Förväntad tillväxt
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Vård och omsorg Hälso- och sjukvård Handel

Bygg och anläggning

Åldersstruktur för sysselsatta 

Tillverkningsindustrin Utbildning



Offentlig förvaltning Företagsstödtjänster Transport och magasinering

Åldersstruktur för sysselsatta

Företags- och konsulttjänster Hotell och restaurang Jordbruk



Antal pensionsavgångar fram till 2025

Pensioner



Andel pensionsavgångar



Andel pensionsavgångar



Totalt rekryteringsbehov fram till 2025



5 yrken med störst rekryteringsbehov per bransch



5 yrken med störst rekryteringsbehov per bransch



5 yrken med störst rekryteringsbehov per bransch



5 yrken med störst rekryteringsbehov utgör x % 

av det totala rekryteringsbehovet



5 yrken med störst rekryteringsbehov utgör x % 

av det totala rekryteringsbehovet



Rekryteringsbehov topp 20 yrken 2016-2025



Rekryteringsbehov yrken år 2020 topp 20



Alla branschprognoser hittas på:

www.regionhalland.se/kompetenshalland


