
ST tar fram fakta och statistik om hur arbetsmarknaden utvecklas och 

förändras. I vår serie ”Framtidsjobb i staten” undersöker vi trender och 

jobbchanser inom statlig sektor. Här presenterar vi hur många nya 

jobbchanser som kommer att skapas inom statlig sektor under en 

femårsperiod och i vilka yrken det finns störst jobbchanser.  

Många yrken att välja på i staten  
Den statliga sektorn är mycket varierad och här återfinns de flesta 

kvalificerade yrken. Cirka 270 000 anställda i statlig sektor arbetar dagligen 

med kvalificerad högre utbildning, brottsbekämpning, skydd av våra 

gränser, insamling av skattemedel, utbetalningar från trygghetssystem, 

förmedling av arbeten och många fler arbetsuppgifter.  

 

Den statliga arbetsgivaren ställer höga krav på framtidens medarbetare. 

Förutom universitetsexamen krävs ofta tidigare erfarenheter från statligt 

eller offentligt arbete, kunskap om myndighetsutövning och erfarenheter 

från utredningsuppdrag och projektledning.  

150 000 jobbchanser i statlig sektor 2018–2022  
Enligt våra beräkningar behöver många nya medarbetare anställas i staten 

under den kommande femårsperioden för att ersätta pensionsavgångar och 

arbetsrotation1. Våra senaste siffror visar att det skapas 148 500 

jobbchanser i staten fram till och med år 2022. 2  

 

Vi tror att behovet av antalet anställda kommer att ligga på ungefär samma 

nivå framöver som idag även om det kommer att öka något. ST tycker att fler 

bör anställas eftersom vi har blivit fler människor i Sverige och det behövs 

fler som kan jobba med service till invånarna.  

 

 

                                                           
För mer information – kontakta Marie Martinsson, marie.martinsson@st.org   
2 De flesta jobbchanser skapas genom jobbrotation (att anställda byter jobb), 
pensionsavgångar och nya uppdrag till följd av politiska beslut. Så här räknade vi ut vår 

I dessa yrken skapas flest jobbchanser i statlig sektor: 

• Dataanalytiker – Denna kategori inkluderar bland annat 

programmerare, mjukvaruutvecklare, systemanalytiker, IT-tekniker, 

analytiker inom informationssäkerhet.  

• Jurister – experter inom juridik, till exempel med EU-kunskap, 

jurister med tingsmeritering.  

• HR- och organisationsspecialister – stora förändringar på 

arbetsmarknaden gör att det krävs anställda som kan hantera de 

stora personalförändringarna.  

• Civilekonomer – är gångbara för många jobb och befattningar i 

statlig sektor.  

• Planerare - till exempel inom infrastruktur och samhällsstruktur. 

• Naturvetare och miljövetare inom miljövård.  

• Socionomer  

• Vissa psykologer och beteendevetare 

• Behandlingsassistenter 

• Officerare 

• Lantmätare  

 

 

 

siffra: 270 000 personer arbetar inom statlig verksamhet. Personalomsättningen är 11 
%. 270 000 X 0,11 = 29 700 X 5= 148 500  

mailto:marie.martinsson@st.org


ST är det största fackförbundet för dig som jobbar på statligtuppdrag med 

ansvar för samhälle och infrastruktur.  Vi arbetar på medborgarnas uppdrag 

för att värna demokratin och utveckla samhället.  

 

De som arbetar i staten ska ha förutsättningar att utföra ett bra jobb. Det behövs för 

att verksamheten ska kunna utövas på bästa sätt för medborgarna, samhället och 

demokratin:  

1) Anställ fler inom statlig verksamhet och infrastruktur. Vi har blivit fler i 

landet och behöver bli fler som jobbar med stöd och service till invånarna.  

2) Trygga anställningar ska vara norm – staten är den sektor som har högst andel 

visstidsanställningar. Det blir svårare att skapa en god arbetsmiljö när 

personalomsättningen är hög. Vi vill slopa den speciella visstidsanställningen som 

finns för statlig sektor i anställningsförordningen.  

3) Inflytande och delaktighet – Forskningen visar att inflytande är en av de 

viktigaste friskfaktorerna. Det handlar om att ha möjlighet att påverka arbetets 

innehåll, arbetstempo eller arbetstidens förläggning. Men även om att du ska kunna 

se hur din arbetsinsats påverkar helheten och bidrar till något större. 

4) Chefer måste få vara chefer-  Chefen är ytterst ansvarig för sina anställdas 

arbetsmiljö. Men för att klara av det på ett bra sätt krävs dels att chefer har kunskap 

och dels att de har tid att vara just chefer.  

5) Inför en statstjänstemannautbildning – en introduktionsutbildning för statligt 

anställda behövs.  
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