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Om Arbetsförmedlingens Lång- och
kortsiktiga yrkesprognoser
Yrkesprognoser på ett års sikt – framtagna februari 2017
Arbetsförmedlingens ettåriga yrkesprognoser bygger på
arbetsförmedlingskontorens bedömningar av yrken som är
representerade på deras lokala arbetsmarknader. Bedömningarna har
gjorts efter att förmedlingskontoren har genomfört intervjuer med
närmare 11 000 privata arbetsgivare, ett antal statliga arbetsgivare samt
olika verksamhetsområden inom kommuner och landsting. Till detta har
förmedlingarna även lagt den kunskap som inhämtas i den dagliga
verksamheten. Bedömningarna är således baserade både på
arbetsgivarnas förväntade rekryteringsbehov och Arbetsförmedlingens
uppskattning av tillgången på arbetssökande som matchar dessa behov.
Arbetsförmedlingen gör yrkesprognoser på ett års sikt i enighet med
SSYK2012.
Som underlag för yrkesprognoserna använder Arbetsförmedlingen ett
bristindex. Detta index är ett viktat medelvärde av
arbetsförmedlingskontorens bedömningar för respektive yrke.
Bedömningarna graderas enligt följande: 1=stort överskott på
arbetssökande; 2=visst överskott på sökande; 3=balans mellan tillgång
och efterfrågan på sökande; 4=viss brist på sökande och 5=stor brist på
sökande. Stort överskott på arbetssökande är liktydigt med att det är
mycket hård konkurrens om de lediga jobben. Stor brist på sökande är
liktydigt med att det är mycket liten konkurrens om de lediga jobben.
Bedömningarna har därefter klassindelats enligt följande:

Bedömning

Bristindex

Mycket liten konkurrens om jobben

4,01-5,00

Liten konkurrens om jobben

3,30-4,00

Balans

2,90-3,29

Hård konkurrens om jobben

2,00-2,89

Mycket hård konkurrens om jobben

1,00-1,99
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Det bör understrykas att mindre skillnader i bristindex mellan olika
yrken eller mellan två olika undersökningstillfällen alltid ska tolkas med
försiktighet. Det bör dessutom poängteras att Arbetsförmedlingens
bristindex för olika yrken ofta uppvisar regionala skillnader samt att det
generellt föreligger skillnader i arbetsmarknadsläge för personer med,
respektive utan, erfarenhet inom de redovisade yrkena.

Yrkesprognoser på fem och tio års sikt – framtagna och
publicerade hos Arbetsförmedlingen mellan februari
2016-februari 2017.
Långsiktiga prognoser på fem och tio års sikt är framtagna i februari
2016.
Dessa har tagits fram genom analyser och beräkningar av det
prognostiserade utbudet av arbetskraft i olika yrken. Hänsyn har tagits
till bland annat pensionsavgångar, utbildningsvolymer, yrkesrörlighet
och migration. Till detta har sedan en bedömning av den långsiktiga
utvecklingen på arbetsmarknaden och efterfrågan på arbetskraft inom
olika yrken lagts. De långsiktiga prognoserna avgränsas till de yrken där
Arbetsförmedlingen bedömer att det statistiska underlaget är tillräckligt
stort för att möjliggöra de beräkningar som är nödvändiga.
Läs mer om arbetsförmedlingens prognosarbete
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistikprognoser/Prognoser.html
Arbetsförmedlingen har gjort yrkesprognoser på fem och tio års sikt i
enighet med SSYK96. De långsiktiga prognoserna kommer preliminärt
att presenteras enligt SSYK 2012 för första gången i februari 2018. Detta
betyder att vi inte gör några långsiktiga prognoser i februari 2017. Under
2017 kommer de långsiktiga prognoserna som gjordes i januari 2016
finnas tillgängliga via Arbetsförmedlingens öppna API.
Då de långsiktiga prognoserna görs enligt en äldre version av SSYK är det
inte möjligt att jämföra de kortsiktiga prognoserna med de långsiktiga
prognoserna – eftersom dessa versioner innehåller helt olika
uppsättningar yrken.

Prognosyrken enligt SSYK - nuläge och kommande
förändringar
Prognosbedömningar på kort sikt görs för yrken enligt svensk standard
för yrkesklassificering version 2012.
Prognosbedömningar på lång sikt har gjorts (senast publicerat februari
2016) för yrken enligt svensk standard för yrkesklassificering version 96.
Läs mer om SSYK på SCBs hemsida
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-ochstandarder/Standard-for-svensk-yrkesklassificering-SSYK/
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Från och med februari 2017 kommer de kortsiktiga prognoserna att göras
enligt Svensk Standard för Yrkesklassificering version 2012. Detta
innebär en helt ny uppsättning yrken. I och med att detta är olika
versioner är det inte möjligt att jämföra prognoser mellan versionerna.
De långsiktiga prognoserna kommer preliminärt att presenteras enligt
SSYK 2012 för första gången i februari 2018. Detta betyder att vi inte gör
några långsiktiga prognoser i februari 2017. Under 2017 kommer de
långsiktiga prognoserna som gjordes i februari 2016 finnas tillgängliga.

