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En sammanställning av befintliga prognoser och 
analyser av kompetensbehov i Sydsverige 
 

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) och Arbetsförmedlingen (AF) tecknade i maj 2018 överenskom-
melsen ”Kompetensförsörjning för regional utveckling – En regional överenskommelse om samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och Regionsamverkan Sydsverige”. 

Denna överenskommelse innehåller fyra aktivitetsmål: 

1. En första sammanställning av befintliga prognoser och analyser av kompetensbehov i hela 
Sydsverige har tagits fram  

2. En kartläggning av de utvecklingsområden där regionerna och Arbetsförmedlingen kan an-
söka om EU-medel för utbildningsinsatser har tagits fram  

3. En samlad analys av utbildningsutbudet, med fokus på yrkesutbildning, i Sydsverige har tagits 
fram.  

4. En strategi för hur man Regionalt hanterar och samordnar arbetet med omställning har tagits 
fram  

Detta dokument lämnar en rapport över det första aktivitetsmålet – En första sammanställning av 
befintliga prognoser och analyser av kompetensbehov i hela Sydsverige har tagits fram.  

En arbetsgrupp bestående av representanter från alla regioner inom RSS och AF i Sydsverige har for-
mats i syfte att konkretisera och förverkliga den antagna överenskommelsen. Arbetsgruppen har till-
sammans tagit fram denna ”sammanställning av befintliga prognoser och analyser av kompetensbe-
hov i hela Sydsverige”. Rapporten består av två delar: 

• På sidan 2 – 3 återfinns en sammanställning över aktuella prognoskällor som finns att tillgå 
och som kan ge värdefulla statistikuppgifter och inspel. Den ger sig inte för att vara heltäck-
ande utan avspeglar mer de aktuella prognoskällor som de sex regionerna i Sydsverige nytt-
jar för olika statistikuppgifter. 
  

• På resterande sidor, 4 - 8 presenterar sedan regionerna inom RSS sina aktuella prognoser och 
analyser. 
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Aktuella prognoskällor  
Här lämnas en förteckning över aktuella prognoskällor som visar på kompetensbrist och framtida 
kompetensbehov.  

 

Arbetsförmedlingen 

• Arbetsmarknadsprognos (2 ggr/år) 
• Var finns jobben? 
• Yrkeskompassen/yrkesprognos 

 

SCB 

• Arbetskraftsbarometern 
• Trender och Prognoser 
• Matchningsindikatorer i statistikdatabasen 

 

Myndigheten för Yrkeshögskolan 

• Områdesanalyser 

 

Tillväxtverket 

• Företagens villkor och verklighet (2017) 

 

SKR 

• Sveriges viktigaste jobb 

 

Skolverket 

Prognos över behovet av lärare och förskollärare 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-
och-rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare 

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

UKÄ har en del intressanta publikationer men inte regelbundet och på regional nivå. 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare
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IFAU 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Ar-
betsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning ge-
nomföra uppföljningar och utvärderingar. 

 

Konjunkturinstitutet 

Gör prognoser och analyser av svensk och internationell ekonomi. 

 

Övriga prognoskällor 

• Företagarna 
Rapporter och statistik som rör företagandet i Sverige. 
 

• TRR Trygghetsrådet 
https://www.trr.se/om-trr/material/ 
 

• SACO: 
Här finns jobben om 5 år. 
 

• Framtid.se 
Det finns väldigt bra vägledning kring framtidsutsikter och utbildningsvägar för ca 2 000 olika 
yrken i Framtid.se 
 

• Kairos Future 
Har publikationer om omvärldsförändringar, men inte generellt på regional nivå. 
 

• Svenskt Näringsliv 
Rapporter om t.ex. företagsklimat och rekryteringsbehov inom näringslivet. Vissa rapporter 
finns på regional nivå.  
 

• Övriga organisationer 
Kompetensprognoser återfinns också hos flera av arbetsmarknadens parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trr.se/om-trr/material/
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Regionala prognoser och analyser – Region Halland  
 
Branschspecifika yrkesprognoser framtagna av Region Halland i samarbete med WSP 

• Avancerade företags- och konsulttjänster    
• Besöksnäring  
• Bygg och vård  
• Företagsstödtjänster  
• Gröna näringar  
• Handel  
• Hälso- och sjukvård  
• Offentlig förvaltning  
• Tillverkningsindustrin  
• Transport- och magasinering  
• Utbildning  

 
Trendanalyser framtagna av Region Halland i samarbete med Kairos Future 
Trendanalyserna belyser omvärldstrender och hur de påverkar kompetensbehovet i Halland.  

• Övergripande trendanalys "Möta framtiden med rätt kompetens" (2019)  
• Branschanalys handel "Möta framtiden med rätt kompetens" (2019) 

 
Branschspecifika trendanalyser kommer under våren även inom transport, informations- och 
kommunikationsverksamhet, gröna näringar skog, gröna näringar livsmedel.  
 
Samtliga prognoser och analyser finns samlat på vår webb www.regionhalland.se/prognoser  
 
  

https://www.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/Yrkesprognos-Avancerade-f%C3%B6retags-och-konsulttj%C3%A4nster.pdf
http://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/Yrkesprognos-Bes%C3%B6ksn%C3%A4ring-slutversion-1.pdf
http://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/Prognos-yrken-inom-bygg-och-v%C3%A5rd_rapport-slutversion.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/Yrkesprognos-F%C3%B6retagsst%C3%B6dtj%C3%A4nster.pdf
http://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/Yrkesprognos-Gr%C3%B6na-naringar-1.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/Yrkesprognos-Handel.pdf
http://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/Yrkesprognos-Halso-sjukvard-3.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/Yrkesprognos-Offentlig-f%C3%B6rvaltning.pdf
http://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/Yrkesprognos-Tillverkningsindustrin-slutversion-1.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/Yrkesprognos-Transport-och-magasinering.pdf
http://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/Yrkesprognos-Utbildning-slutversion-2.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2019/10/Trendanalys_Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning_Halland_190926.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2019/12/BranschanalysHandel_Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning_Halland_2019.pdf
http://www.regionhalland.se/prognoser
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Regionala prognoser och analyser – Region Skåne 
 
Branschspecifika analyser och prognoser (2018 & 2019): 
 

• Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen 
• Kunskapsförsörjning och matchning av högutbildade. De skånska lärosätenas bety-

delse för kompetensförsörjningen 
• Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: Fokus Yrkeshögskolan 
• Invandringens betydelse för kompetensförsörjningen i Skånes arbetsliv 
• Kulturella och kreativa näringar i Skåne 
• Nyanlända akademiker - snabb väg in på arbetsmarknaden 
• Efterfrågan på arbetskraft inom data/IT 

 
 
Region Skåne tar återkommande fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom be-
folkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi för Skånes 33 kommuner. 
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/kommunrap-
porter-for-naringsliv-och-arbetsmarknad/ 
 
Region Skåne har två gånger gjort regionala Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. Den 
senaste finns här: 
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/skane2025/ 
 
Samtliga prognoser och analyser finns samlat på vår webb: https://utveckling.skane.se/pub-
likationer/#s2440- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/kommunrapporter-for-naringsliv-och-arbetsmarknad/
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/kommunrapporter-for-naringsliv-och-arbetsmarknad/
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/skane2025/
https://utveckling.skane.se/publikationer/#s2440-
https://utveckling.skane.se/publikationer/#s2440-
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Regionala prognoser och analyser – Region Jönköpings län 
 
Region Jönköpings län och Tillväxtverket har tillsammans tagit fram rapporten ”Kompetens-
försörjning i Jönköpings län” (Rapport 0305). Rapporten visar att fem branscher upplever ex-
tra stora utmaningar när det gäller att få tag på rätt kompetens: tillverkningsindustrin, IT, 
byggsektorn, transport och logistik samt vård och omsorg. Rapporten ger också allmänna re-
kommendationer om hur kompetensförsörjningen i regionen kan förbättras. 

https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=40956 

 

Andra prognoser, rapporter och analyser finns på vår webb https://utveckling.rjl.se 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=40956
https://utveckling.rjl.se/
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Regionala prognoser och analyser – Region Blekinge  
 
Branschspecifika yrkesprognoser  

• Vård- och omsorg – under ombearbetning 
• Byggbranschen https://regionblekinge.se/down-

load/18.46eb396516b97da33413651/1561701336408/Byggbranschen%202018.pdf 
• Utbildningssektorn – https://regionblekinge.se/down-

load/18.415ec95a1702f354c4728fea/1582187674766/Kompe-
tensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20i%20Blekinge%20-%20Utbildningssek-
torn%202019.pdf 

• Teknik – behov är inte påbörjad 
• IT – behov är inte påbörjad 

 
Inom ramen för jämställd regional tillväxt med finansiering från TVV togs en övergripande 
rapport fram som vi har behov av att uppdatera: 

- https://regionblekinge.se/down-
load/18.7ce4d4501666239791114f67/1545298885248/Utbildning%20och%20kom-
petens%20i%20Blekinge.pdf 

 
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/kompetensforsorjning.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://regionblekinge.se/download/18.46eb396516b97da33413651/1561701336408/Byggbranschen%202018.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.46eb396516b97da33413651/1561701336408/Byggbranschen%202018.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.415ec95a1702f354c4728fea/1582187674766/Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20i%20Blekinge%20-%20Utbildningssektorn%202019.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.415ec95a1702f354c4728fea/1582187674766/Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20i%20Blekinge%20-%20Utbildningssektorn%202019.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.415ec95a1702f354c4728fea/1582187674766/Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20i%20Blekinge%20-%20Utbildningssektorn%202019.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.415ec95a1702f354c4728fea/1582187674766/Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20i%20Blekinge%20-%20Utbildningssektorn%202019.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.7ce4d4501666239791114f67/1545298885248/Utbildning%20och%20kompetens%20i%20Blekinge.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.7ce4d4501666239791114f67/1545298885248/Utbildning%20och%20kompetens%20i%20Blekinge.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.7ce4d4501666239791114f67/1545298885248/Utbildning%20och%20kompetens%20i%20Blekinge.pdf
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/kompetensforsorjning.html
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Regionala prognoser och analyser – Region Kronoberg 
 
Branschspecifika analyser och prognoser: 

• Kompetensförsörjning - översyn av kompetensförsörjningen i Kronobergs län 
http://www.regionkronoberg.se/globalassets/rus/kompetensfors2019_regionkronob
erg1.pdf  
Årligen tar Region Kronoberg fram en kompetensförsörjningsrapport om behovet av 
olika utbildningar i länet. För 2019 har underlaget specifikt stämts av med Data/IT-, 
transport och industribranschen, branscher som prioriteras i länet. Rapporten 
inkluderar data från följande utbildningsnivåer: gymnasiet, yrkeshögskolor, 
eftergymnasiala studier på universitet och högskolor. Rapporten ska fungera som 
grund i planeringen av länets kompetensförsörjning samt för att identifiera vilka 
utbildningsbehov som finns för att klara länets kompetensbehov.  
 

• Validering i Kronoberg, en kartläggning av valideringsmöjligheter i länet 
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-
content/uploads/sites/4/2019/06/Validering-i-Kronoberg.-En-kartläggning-av-
valideringsmöjlighter-i-länet.pdf  
Rapporten är en kartläggning av valideringsmöjligheter i Kronoberg. Syftet är 
tredelad; att synliggöra tillgängliga valideringsstrukturer och valideringsutförare i 
Kronobergs län, att återge en samlad blid i form av kunskapssamling kring 
valideringsmöjligheter i Kronoberg idag samt att belysa valideringsbehov i Kronoberg 
och därmed även utvecklingsområden för en effektiv validsringsstruktur i länet.  
 

• Kartläggning av yrkesutbildning för vuxna i Kronobergs län 
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-
content/uploads/sites/4/2019/11/Slutligversion_Kartläggning-för-vuxenutbildning-i-
Kronobergs-län.pdf  
Kartläggningen är ett första steg i planeringen av utbud och inriktning för regionalt 
yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning i Kronoberg. Region Kronoberg gav Sweco 
våren 2019 uppdraget av att kartlägga vuxenutbildningen i länets samtliga kommuner, 
med särskilt fokus på yrkesvux. Kartläggningen syfta att ge en bild av nuläget inom 
området och utgöra ett underlag för en dialog mellan Region Kronoberg och 
kommunerna om framtida inriktning för vuxenutbildningen i länet. 

 
Region Kronoberg tar fram en övergripande nulägesbild av hur kompetensförsörjningen ser 
ut i länets 8 kommuner. Rapporterna består av tre delar: 

• jämförelser med de andra kommunerna i länet 
• bild av den nuvarande kompetensförsörjningen i kommunen 
• efterfrågan på olika yrken och utbildningar 

http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/uppfoljning/rapporter/#tab-28486 
 
Samtliga prognoser och analyser finns samlat på vår webb: http://www.regionkrono-
berg.se/gronakronoberg/uppfoljning/  
 

http://www.regionkronoberg.se/globalassets/rus/kompetensfors2019_regionkronoberg1.pdf
http://www.regionkronoberg.se/globalassets/rus/kompetensfors2019_regionkronoberg1.pdf
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/Validering-i-Kronoberg.-En-kartl%C3%A4ggning-av-valideringsm%C3%B6jlighter-i-l%C3%A4net.pdf
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/Validering-i-Kronoberg.-En-kartl%C3%A4ggning-av-valideringsm%C3%B6jlighter-i-l%C3%A4net.pdf
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/Validering-i-Kronoberg.-En-kartl%C3%A4ggning-av-valideringsm%C3%B6jlighter-i-l%C3%A4net.pdf
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/Slutligversion_Kartl%C3%A4ggning-f%C3%B6r-vuxenutbildning-i-Kronobergs-l%C3%A4n.pdf
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/Slutligversion_Kartl%C3%A4ggning-f%C3%B6r-vuxenutbildning-i-Kronobergs-l%C3%A4n.pdf
http://blogg.regionkronoberg.se/kompetens/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/Slutligversion_Kartl%C3%A4ggning-f%C3%B6r-vuxenutbildning-i-Kronobergs-l%C3%A4n.pdf
http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/uppfoljning/rapporter/#tab-28486
http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/uppfoljning/
http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/uppfoljning/

