
Regionala matchningsindikatorer – en översikt 
Indikator/tabell Vad indikatorn/tabellen visar Utb.grupp Kön Län Kommun Exempel på fråga som belyses

E1 Lediga jobb Antal lediga jobb enligt arbetsgivarna. Totalt, samt i offentlig/privat sektor. 
Speglar den aggregerade efterfrågan på arbetskraft.

x Efterfrågan på arbetskraft – har den förändrats på 
olika sätt i offentlig och privat sektor?

E2 Jobbinflöden Nya förvärvsarbetande + jobbytare från ett år till ett annat. 
Speglar omsättningen på arbetskraft med olika utbildningar.

x x x Jurister sägs byta jobb ofta – stämmer det, och hur  
är det i vår region?

E3 Matchad förvärvsgrad Andelen som arbetar i yrken som matchar utbildningen, per utbildningsgrupp. Syftar till att spegla 
efterfrågan på arbetskraft med olika utbildningar.

x x x Hur många receptarieutbildade arbetar inom  
matchade yrken?

U1 Befolkningens utbildning/
arbetsmarknadsställning

Arbetsmarknadsställning: Förvärvsarbetande (anställda och egenföretagare), inskrivna arbetslösa 
på AF, och personer som inte är i arbetskraften.

x x x Vad har de arbetslösa för utbildningar?

U2 In- och utpendlare In- och utpendlare över regiongräns. x x x I vilka utbildningsgrupper har vi störst rörlighet över 
region gränserna?

U3 Utbildningsflöden Åldersinträden (19  20 år) och åldersutträden (64  65 år), inflyttare och utflyttare, samt  
examinerade och vidareutbildade inom regionen, från ett år till ett annat.

x x x Hur ser in- och utflödena bland grundskol lärare ut i 
Örebro jämfört med Jönköping?

U4 Förväntade åldersav-
gångar

Förvärvsarbetande i åldern 60–64 år. x x x Ungefär hur många tandsköterskor kommer att gå i 
pension de kommande åren? 

U5A Antagna till YH-studier Antal antagna till yrkeshögskolan efter startår. x x x Ungefär hur många tandsköterskor håller på att 
utbildas i regionen?

U5B Nybörjare på  
yrkesexamensprogram

Antal nybörjare på yrkesexamensprogram inom högskolan, efter startår x x x Hur många började att läsa till civilingenjör i industri-
ell ekonomi i vårt län i fjol?

M1 Lediga jobb och arbetslösa Antalet lediga jobb, antalet arbetslösa (enligt AKU) 
och kvoten mellan dessa (LA-kvot)

x Hur har antalet arbetslösa utvecklats i relation till 
antalet lediga jobb de senaste åren?

M2 Matchningsgrad Andelen som arbetar i yrken som matchar utbildningen, bland alla anställda. För kvinnor och män, 
bland yngre och i olika födelselandsgrupper.

x x Hur många har ett yrke som matchar med deras 
utbildning?

R1 Befolkningsstruktur Folkbokförd befolkning efter kön, ålder och födelselandsgrupp. x x Hur många barn i förskoleålder finns i  
regionen?

R2 Demografisk försörjnings-
kvot

Antalet personer 0–19 år och äldre än 65 år, delat med antalet personer i åldern 20–64 år. x x Hur stor är andelen äldre och yngre, jämfört med de  
i yrkesaktiv ålder, i olika kommuner?

R3a Näringsgrensstruktur Antal förvärvsarbetande per näringsgren. x x Hur många arbetar inom vården i vår region jämfört 
med grann regionen?

R3b Näringsgrensförändring Förändringen av antalet förvärvsarbetande per näringsgren från ett år till ett annat. x x Har tillverkningsindustrin ökat mer i vår region än  
i andra?

R4 Högskoleövergångar Antal och andel studerande som avslutat gymnasieskolan och som påbörjat högskolestudier  
inom tre år.

x x x Hur hög är övergångsfrekvensen till hög skolan  i vår 
kommun jämfört med andra?

Mer detaljerad dokumentation finns i rapporten Regionala matchningsindikatorer, www.reglab.se
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