
Regionala 

matchningsindikatorer 

Kort introduktion till de

regionala matchningsindikatorerna

26 april 2018



http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM9906


Generellt

▪ 100 (ibland 77) utbildningar

▪ Län som regional indelning

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

där relevant och möjligt

▪ Från 2006 alternativt 2008



Exempel på tre indikatorer



1. Arbetsmarknadsställning



Arbetsmarknadsställning

▪ Anställda, egenföretagare, studerande, 

arbetslösa och inte i arbetskraften

▪ För alla 100 utbildningsgrupper

▪ Pendlare till Norge och Danmark 

ingår bland de förvärvsarbetande

▪ Arbetslös = Inskriven som arbetslös på 

Arbetsförmedlingen hösten aktuellt år



Jämförelser mellan 

utbildningsgrupper

20−64 år, 2015, procent

Hög 

förvärvsgrad

Hög andel 

egenföretagare

Högre andel 

inte i arbete



… och mellan regioner

20−64 år, 2015, procent



2. Matchad förvärvsgrad



Matchad förvärvsgrad

▪ Andelen som arbetar i yrken 
som stämmer överens med utbildningen

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑖 𝑦𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛



Matchad förvärvsgrad

▪ Andelen som arbetar i yrken 
som stämmer överens med utbildningen

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑖 𝑦𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

▪ Om hög andel med utbildning x arbetar i 
matchande yrken  Hög efterfrågan på utbildning x

▪ Syfte: Att spegla efterfrågan på utbildningar 
snarare än på individer



Matchningsbedömningar



Så funkar den matchade 

förvärvsgraden

BEFOLKNINGEN

ARBETSLÖSA

FÖRETAGARE,

STUDERANDE

ANSTÄLLDA

HELT MATCHADE ANSTÄLLDA

MATCHAD FÖRVÄRVSGRADVANLIG FÖRVÄRVSGRAD



Hög matchad förvärvsgrad

2015



… och låg matchad förvärvsgrad

2015



3. Utbildningsflöden



U3: Utbildningsflöden

▪ Hur har regionens utbud av utbildade 

förändrats det senaste året?

▪ Definitioner:

1) 19  20 år och 64  65 år

2) Inflyttare och utflyttare över regiongräns, 

3) Samma län men byte av utbildningsgrupp (in/ut)

▪ Förändringar bakom (skenbart statiska) grupper



Utbildningsflöden − exempel 

2014: 

Förskolelärar-

utbildade

Stockholm 

20-64 år

11 190

2015: 

Förskolelärar-

utbildade

Stockholm 

20-64 år

11 045

495 50120
0 95 420

∆-145



Sammanfattning

▪ En samlad uppsättning indikatorer 

som beskriver efterfrågan och tillgång 

på utbildad arbetskraft i regionerna

▪ Många nya mått, som matchad förvärvsgrad, 

regionala utbildningsflöden 

och jobbytare per utbildningsgrupp

▪ Stora möjligheter till jämförelser mellan regioner, 

mellan utbildningsgrupper och över tid



Yrke och utbildning 

inte samma sak




