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Arbetsförmedlingens

prognosverksamhet

• Nationell prognos

• Regionala prognoser

• Yrkesprognoser

– Kort sikt (1 år framåt)

 Nationella och regionala bedömningar

– Lång sikt (5 år framåt)

 Nationella bedömningar

• Yrkesguiden

• Yrken A-Ö



Arbetsförmedlingens prognosverksamhet

• Den nationella prognosen och länsprognoserna hänger ihop

• Intervjuer med arbetsgivare

– Basen för våra arbetsmarknadsprognoser

– Ett slumpmässigt urval av arbetsställen i den privata sektorn

– Totalundersökning bland kommuner och landsting samt intervjuer med ett urval statliga 

arbetsgivare

– Höga svarsfrekvenser

• Prognosverksamheten har många syften och målgrupper

– Vår egen organisation

– Ett sätt att stödja oss i våra uppdrag

– Många olika externa användare

– Media



Arbetsförmedlingens prognosverksamhet

• Intervjufrågorna handlar bland annat
om:

– Efterfrågan på varor och tjänster

– Kapacitetsutnyttjande

– Antal anställda

– Rekryteringsbehov

– Bristyrken

– Konsekvenser av eventuell brist på 

arbetskraft

– Verksamhetsutveckling (offentliga 

arbetsgivare)

– Eventuell övertalighet (offentliga 

arbetsgivare)

• Intervjuresultaten kompletteras med 
statistik och material från många andra 
källor, ex:

– Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

– SCB

– Konjunkturinstitutet

– Inköpschefsindex

– Internationell statistik





Arbetsförmedlingens yrkesprognoser

• Tre olika format

– Var finns jobben?

– Jobbmöjligheter

– Yrkeskompassen

• Viktiga underlag för val och vägledning

– Yrkesval

– Studieval

• Viktiga underlag även för många olika 
former av analyser

• Var finns jobben?

– Förändringen av sysselsättningen för 

olika yrkesområden

– Jobbmöjligheterna inom olika yrken

– ”Sex yrkesprogram som ger särskilt goda 

möjligheter till jobb”

• Jobbmöjligheter

– Det regionala perspektivet

• Yrkeskompassen

– Jobbmöjligheter inom närmare 200 yrken 

– Kort och lång sikt



Arbetsförmedlingens yrkesprognoser

• Kortsiktiga bedömningar

– Underlag från Arbetsförmedlingens 

kontor i hela landet

• Långsiktiga bedömningar

– Modellbaserade nationella bedömningar 

baserade på bland annat befolknings-

utveckling, pensionsavgångar och antal 

studerande.

• För alla prognosyrken finns både kort-
och långsiktiga bedömningar





arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen



Tack!


