
Regionala utbildnings- och 
arbetsmarknadsprognoser 
− pepp och prepp!



• Vad innehåller leveransen?

• Hur kan man förbereda sig?

• Lite projektinfo

Upplägg



Vad innehåller leveransen?



I korthet

• Prognosresultat och prognosdiagram

• Beskrivande texter

• Effektdiagram 

• Tabeller med beskrivande statistik

• Sammanfattande jämförelse mellan alla 
regioner

• 30−50 utbildningsgrupper per region



Kärnan i leveransen
Risk för brist år 2035
Löksås ipsum samma brunsås sax blivit har och kom inom hwila på, 
så genom del enligt tid blivit upprätthållande ännu verkligen. År 
stora annat upprätthållande händer ännu för dimmhöljd kom på 
ingalunda, kunde brunsås nu varit om är på i så tid som, samma 
strand hela sig hans samtidigt brunsås så häst. Söka på häst är regn 
nya dunge det strand helt ta oss sitt, trevnadens vemod ska tiden 
hans erfarenheter denna sista vemod sorgliga. Samma så sig rännil 
brunsås bland sitt tid dag, genom färdväg stora precis jäst därmed 
vad denna år, genom bland enligt vid när stig år.

Prognosresultat 
per utbildningsgrupp och år

Beskrivande texter inkl. 
bedömning av arbets-
marknadsläget 2035

Prognosdiagram

Preliminära resultat



Prognosdiagram
Exempel: El-, automations-, dator- och kommunikationsteknisk utbildning, 
Västmanlands län.

Preliminära resultat



Minns ni prognosmodellen?

Inrikes in- och utflyttning

Pendling

(nationella mönster)

(nationella mönster)

(WSP)



Effektdiagram

Tillgång Efterfrågan

Preliminära resultat

Exempel: El-, automations-, dator- och 
kommunikationsteknisk utbildning, Västmanlands län.



Medicinsk sekreterarutbildning
Antal

Preliminära resultat

Risk för brist

Risk för 
överskott



Ekonomiutbildning
Antal

Preliminära resultat

Brist?

Överskott?



Därtill: 
Tabeller över…

• Tillgångs- och 
efterfrågekomponenterna

• Yrken per utbildningsgrupp

• Omvänt: Utbildningsgrupper per yrke

• Köns- respektive åldersfördelning per 
utbildningsgrupp, 2018 och 2035 

• Förvärvsgrad, arbetslöshet och 
matchad förvärvsgrad per 
utbildningsgrupp, 2015–2019



Hur kan man förbereda sig?



Idéer

• Intressenter och målgrupper

• Särskilda utbildningar?

• Format och layout

• Kompletterande texter och analyser



Lite projektinfo



• Hittills: Modellutveckling, resultatframkörning

• Nu: Granskning, lägesbedömning 2035

• Härnäst: Texter, övriga tabellunderlag

• Fråga: Skulle några regioner vilja vara bollplank i textprocessen?

Var är vi nu?
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