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Olika typer av analysverktyg behövs
För att få en bild av hur väl kompetensförsörjningen fungerar i nuläget behövs 
statistik och tidsserier som belyser detta. Sådan statistik kan t ex fås via 
Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket/SCB:s Regionala matchningsindikatorer. 

För att planera dimensioneringen av olika utbildningsinsatser behövs det dock 
även prognoser på kort, medellång och lång sikt (1-2 år, 5 år och mer än 10 år). 
Prognoser på kort och medellång sikt tillhandahålls för närvarande av 
Arbetsförmedlingen och på lång sikt  (mer än 10 år) av SCB.

Syftet är att ge en övergripande bild av hur denna tillgång ser ut på:
§ Nationell respektive regional nivå
§ Prognoser på lång och kort sikt



Vilka verktyg finns idag?
Analysverktyg Mäter 

nuläge
Tidsserier Prognos

Kort sikt 
Prognos 
Lång sikt

Geografi Kommentar Framtid?

Regionala matchnings-
indikatorer (RMI)

Nja Ja Nej Nej Riket, län, 
FA-regioner

Utgår främst från 
utbildnings-
grupper

Säker på kort sikt

SCB:s 
Arbetskraftsbarometer

Ja Ja Nej Nej Riket Undersökning riktad 
till arbetsgivare

Säker?

Arbetsförmedlingens 
statistik, undersökningar 
och prognoser

Ja Ja Ja (Arbets-
marknads-
prognos och 
Yrkesprognos)

Nej Riket, län Kommer att försvinna i 
nuvarande kvalitativa 
form. Kommer att 
modifieras och göras om i 
mer kvantitativ inriktning.

SCB:s Trender och 
Prognoser

Nej Nej Nej Ja (mer 
än 10 år)

Riket Regional prognos kan 
fås mot betalning. 
Tillväxtverket kommer 
att medfinansiera.

Säker. Ny prognos 
kommer 2020/2021

Företagens villkor och 
verklighet 
(Tillväxtverket)

Ja Ja Nej Nej Riket, 
län (viss 
mån)

Företagsundersökning 
riktad till SME. Har 
vissa frågor om 
kompetensförsörjning.

Ny undersökning 
genomförd 2020. Men 
före krisen. Corona-FVOV 
planerad.



Utmaningar inför framtiden
Svårt att beskriva läget för kompetensförsörjningen just nu på grund av 
Coronakrisen. Behövs fler snabba indikatorer. Läget kommer förhoppningsvis 
att normaliseras på ett par års sikt. Då kommer det troligtvis återigen att vara 
relativt god tillgång på användbar statistik och prognoser på nationell nivå.

På regional nivå kommer det troligen då åter att vara relativt god tillgång på 
statistik för att beskriva nuläge samt tidsserier. När det gäller tillgången till 
regionala prognoser av kompetensförsörjningen på kort och medellång sikt 
finns det dock en oro för om Arbetsförmedlingen på grund av den pågående 
omstruktureringen kommer att göra sådana. 

Däremot verkar tillgången på en regionaliserad Trender och prognoser från SCB 
att vara säkrad på kort sikt. Detta gäller långsiktiga prognoser (mer än 10 år). 

Nationella myndigheter skulle behöva samordna sig bättre när det gäller 
statistik och prognoser.  Tillgången på regional statistik och prognoser behöver 
säkras på lång sikt. 


