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BÄTTRE ANALYS AV
ARBETSMARKNADEN

VAD ÄR LMI? (LABOUR
MARKET INTELLIGENCE)

Myndigheter, näringslivet, arbetsförmedlingar
och utbildningsväsendet m.fl. behöver alla
relevant och tillförlitlig information om hur
arbetsmarknaden utvecklas för att kunna fatta
beslut om sin verksamhet.

LMI är den anglosaxiska termen för analys och
information om arbetsmarknaden och kan
definieras som ”information om vad som
händer på arbetsmarknaden”. LMI kan
besvara frågor som:
• Antalet lediga jobb inom olika branscher
• Vilken typ av jobb som erbjuds: heltid,
deltid eller tillfälliga arbeten
• I vilka branscher som ökar antalet
sysselsatta och vilka som minskar
• Vilka branscher som har en god
ekonomisk tillväxt och vilka branscher
som har det ekonomiskt svårare
• Vilka jobb som skapas och vilka jobb som
försvinner i regionen
• Vilken kompetens arbetsgivare
efterfrågar
• Vilken kompetens och utbildningsnivå de
som söker jobb besitter
• Hur många personer som är arbetslösa
och letar efter arbete

Om väsentlig information om
arbetsmarkanden fanns tillgänglig och
presenterat på ett användbart sätt skulle det
säkerligen hjälpa organisationer att lättare
kunna fatt väl underbyggda beslut.
Det är detta sammanhang Arli-projket vill göra
en skillnad. Arli är ett ettårigt projekt som
kommer att samverka med regionala och
lokala användare av
arbetsmarknadsinformation i olika sektorer
och i flera europiska länder.
För att förbättra informationen till
arbetssökande, arbetande och företag och
myndigheter har EU-kommission inrättat EU
Skills Panorama . EU SKills Panoram utgör en
samlad portal och ingång för EU-gemensamma
analyser av och statistik om arbetsmarkanden.
Portalen för samman datakällor från
medelemsländernas nationella
statistikmyndigheter och ger en gemensam
och översiktlig bild av det framtida
kompetensbehovet inom EU.

Med bra kunskap och analys av
arbetsmarkanden är det lättare att ta bra och
välmotiverade beslut om framtiden.
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NYTTAN MED ATT MEDVERKA I
PROJEKTET
Det finns redan idag mycket och relevant
information om arbetsmarkanden, även på
regional nivå. Med detta projekt vill ta reda på
vilken information som är i viktigast och varför.
Syftet är att ta tillvara denna kunskap och för att i
framtiden kunna producera mer och bättre LMI
som just passar er organisation så bra som
möjligt.
För detta ändamål vill vi arbeta med 12 aktörer på
den skånska arbetsmarknaden som alla har det
gemensamt att de i någon form använder
arbetsmarknadsinformation i sitt arbete. I varje
land som deltar i projektet kommer dessa aktörer
som representanter statliga/regionala
myndigheter, arbetsgivarorganisationer,
fackföreningar, utbildningsanordnare, politiska
partier- m.fl. att intervjuas och vara en del i
utvecklingsarbete för bättre LMI – nu hoppas vi att
just Er organisation vill vara en del av detta
samarbete.

AGENDA
Redan nu finns ett antal frågor som kommer ställas
till alla intervjuade personer. Bland annat vill vi
diskutera hur NI ser på:
• Befintlig LMI
• De arbetsmarkandsprognoser som finns och
hur (om) dessa påverkar organisationens
planering och strategi
• Hur väl över stämmer befintliga prognoser
med den faktiska utvecklingen
• Hur kan nuvarande arbetsmarkands statistik
förbättras och göras mer tillgänglig
• Den nya portalen EU Skills Panorama
Resultatet från Intervjuerna kommer att
sammanställas i en rapportserie som
förhoppningsvis kommer kunna identifiera goda
föredömen – s.k. best practice - från runt om i
Europa.
Intervjuresultaten kommer också att diskuteras vid
en nationell konferens och projektet kommer
också presenteras för EU-kommissionen.

TIDSPLAN
Intervjuerna kommer genomföras under
perioden maj-augusti 2013. En konferens
kommer hållas i Malmö under februari 2014
och en internationell konferens i april 2014 i
Bryssel.

ARBETET MED EU SKILLS
PANORAMA
Ett viktigt syfte med projektet är att säkerställa
att portalen EU Skills Panorama fungera bra för
dess tilltänkta målgrupp, d.v.s. ni nyckelaktörer
på den lokala och regional arbetsmarkanden.
Det är på den regionala/lokal-nivån som
informationen som finns på hemsidan är tänkt
att göra en skillnad. Därför finns det ett behov
av att koppla samman redan existerande
regionala prognoser/analyser med den
information som finns inom ramen för EU Skills
Panorama.
Vi vill därför veta hur ni ser på portalen EU
Skills Panorama:
• Vad fungerar bra på portalen
• Vad fungerar mindre bra
• Vilken information måste finnas på sidan
för att den skall vara användbar
• I vilket format skall informationen (data)
presenteras
• Vilka annat kan göras för att förbättra EU
Skills Panorama
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PROJEKTETS MÅL
Vi förväntar oss att arbetet med ARLI kommer
påverka EU:s arbetsmarknads politik i positiv
riktning genom att:
•
•
•
•
•

Förbättra prognoser och analyser
Upplysa regional aktörer om vilka
informationsverktyg som existerar
Länka samman EU Skills Panorama med
befintliga prognos- och analys-verktyg
Sprida information om EU Skills Panorama
Sprida goda och innovativa föredömen – s.k.
best practice - av LMI

OM EU SKILLS PANORAMA
Ger tillgång till nationella, europeiska och
internationella forskningsresultat om kompetens
och arbetstillfällen.
EU Skills Panorama tillhandahåller information
och analyser som kan:
• Hjälp till att förbättra kompetensbedömning
och prognoser
• Hjälp att förutse kompetensbehoven,
förbättra beslutsunderlagen för
utbildningsanordnare och förbättra
matchningen mellan utbud och efterfrågan på
arbetskraft i hela Europa
EU Skills Panorama kommer att öka spridningen
av information om arbetsmarknaden och
färdigheter forskning i hela Europa genom att:
• Ge tillgång till LMI.
• Ge användare tillgång till information om de
metoder som används för att generera LMI.
• Att förstå och svara mot användarnas behov
av LMI.

EU Skills Panoramas är en hemsida som:
• Fungerar som en central portal för att
tillhandahålla uppgifter, information och
analyser om kompetens och trender inom
yrken och branscher på såväl nations- och EUnivå.
• Ger ett europeiskt perspektiv på trender i
utbudet, efterfrågan och obalanser – så kallad
mismatches.
• Vägleder användare till nationella källor med
information om kompetensförsörjning.
• Vägleder användare till de metoder som
används för att generera information om
kompetensförsörjning
• En del av syftet med Arli-projektet är att bidra
till att stödja och förbättra användningen av
den nya EU Skills Panorama.

DIN MEDVERKAN I PROJEKTET
Arli har sju partners från hela Europeiska unionen.
Varje partner är expert på analyser och prognoser
om den framtida arbetsmarkanden. Kontakta din
nationella Arli person (partner och
kontaktpersoner finns nedan) så kan vi att
diskutera just din användning av LMI och hur den
kan stärkas och förbättras.
•

Arbetsförmedlingen: Victor Tanaka
victor.tanaka@arbetsformedlingen.se

PARTNERS
The project partners
are all members of:

EUROPEAN NETWORK ON REGIONAL
LABOUR MARKET MONITORING

