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Det talas mer och mer 

om matchning

Antal inslag i media 1990−2017 

Källa: Retriever



Det talas mer och mer 

om matchning



Kräver statistik om…

• Anställda

• Arbetslösa

• Arbetsgivarnas efterfrågan

• Yrken/utbildningar/kompetens

• Vad är matchat och inte?

… och gärna på regional nivå



Regionala matchningsindikatorer



Var och vad?



www.statistikdatabasen.scb.se

http://www.statistikdatabasen.scb.se/


• Ett 20-tal indikatorer under områdena 

Efterfrågan, Utbud, Matchning och 

Regionala förutsättningar

• 100 (ibland 77) utbildningar

• Län som regional indelning

• Efter kön och ålder (20−39, 20−64 år)

där relevant och möjligt

• Merparten: 2006−2016

Allmänt om statistiken



Olika användnings-
områden



Beskriva förutsättningar

Förvärvsarbetande

Arbetslösa

20−64 år, 2015

Källa: RMI, U1



Upptäcka utmaningar
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Matchad förvärvsgrad

20−64 år, 2016. Procent

Källa: RMI, E3



• Andelen utbildade som arbetar i yrken 

som stämmer överens med utbildningen

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑖 𝑦𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

• Egenföretagare och studerande ingår inte

Måttet matchad förvärvsgrad



Så funkar den matchade 
förvärvsgraden

ALLA MED EN 

VISS UTBILDNING

ARBETSLÖSA

FÖRETAGARE,

STUDERANDE

ANSTÄLLDA

HELT MATCHADE ANSTÄLLDA

MATCHAD FÖRVÄRVSGRADVANLIG FÖRVÄRVSGRAD

LÅNGTIDS-

SJUKA M.FL.



• Andelen utbildade som arbetar i yrken 

som stämmer överens med utbildningen

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑖 𝑦𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

• Egenföretagare och studerande ingår inte

• Syfte: Att spegla efterfrågan på utbildningar 

snarare än på individer

• Om hög andel med utbildning X 

arbetar i matchande yrken 

 Hög efterfrågan på utbildning X

Måttet matchad förvärvsgrad



Matchningsbedömningar
Hur vanligt yrket 

är bland anställda 

20−64 år



Hög matchad förvärvsgrad…

År 2016

Källa: RMI, E3



… och låg matchad förvärvsgrad

År 2016

Källa: RMI, E3



Upptäcka utmaningar
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Matchad förvärvsgrad

Övrig utbildning inom naturvetenskap, 

matematik, data, eftergymn.

Läkarutbildning

Barn och fritid, gymnasial

Naturbruk, gymnasial

Övrig utbildning inom humaniora 

och konst, eftergymn.

Övrig utb. inom teknik 

och tillverkning

Övrig utb. i samhälls-

vetenskap, juridik, handel, 

admin., eftergymn.

Polisutbildning

Lärarutb. grsk tidiga år

20−64 år, 2016. Procent

Källa: RMI, E3



Diskutera strategier

Källa: RMI, U3

20−64 år, 2015. Antal

Flyttnetto:

Inflyttare minus 

utflyttare



Sammanfattning

• En samlad uppsättning indikatorer 

över tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft, 

samt matchning, på regional nivå

• Många olika användningsområden

• Nya mått som matchad förvärvsgrad

• Svårt fånga alla aspekter av matchning med statistik, 

men för första gången finns jämförbara matchningsmått 

för Sveriges alla län



Tack!

Katja Olofsson

katja.olofsson@scb.se

010-479 48 07


