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Pressinbjudan  till Arbetsförmedlingens prognosmöten 
Arbetsförmedlare intervjuar  
tusentals arbetsgivare 
Nu sätter Arbetsförmedlingen igång att intervjua 14 000 privata arbetsgi-
vare och representanter för offentliga verksamheter i hela landet.  
Enbart i Göteborgsområdet ska över tusen intervjuer genomföras. 
Vi vill i samband med det inbjuda media att delta vid lämpligt tillfälle. 
 
Nyligen var det avstamp i Göteborg för Arbetsförmedlingens stora prognos (som 
sträcker sig till utgången av 2015 för länet och 2016 för riket). Ett stort antal ar-
betsförmedlare från samtliga kontor i Göteborg och Göteborgs kranskommuner 
kommer att vara ute och träffa arbetsgivare. 
 
Syftet med prognosen, som genomförs två gånger per år, är att ta reda på läget 
och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden.   
 
Värdefulla kontakter för matchningen 
Intervjuerna, som görs över hela landet, stärker arbetsförmedlarnas relationer 
med lokala arbetsgivare. Dessa kontakter är värdefulla för att matcha arbetssö-
kande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov och förbättra arbetet med arbetssö-
kande som behöver hjälp in på arbetsmarknaden. 
  
Intervjumaterialet bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning. Resultatet 
för den här prognosen kommer att presenteras den 9 december. Det blir en över-
gripande prognos för hela landet. Dessutom görs prognoser om framtidsutsikter-
na på arbetsmarknaden för varje län.  
 
Vad frågar arbetsförmedlarna? 
Intervjuerna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömning av  
efterfrågan på varor och tjänster, antal anställda nu och behovet av nyrekryte-
ringar, arbetskraftsbrist, bristyrken och om löneutveckling. De offentliga arbets-
givarna får frågor om utvecklingen av sin verksamhet.  
 
Hör av er om ni vill följa med ut på ett prognosbesök, så försöker vi 
hitta en arbetsgivare som kan tänka sig att medverka också i media. 
Intervjuerna kommer att pågå under fem veckor. 

Göteborg 22 september 
  
För kommentarer: Christel Ingemansson Olsson, 010-486 45 73, Marianne Vä-
nerlöf, 010-487 07 02, Arbetsförmedlingen Samordningen.  

Presskontakter: Jonas Hansson (Göteborg), 010-488 42 92, Peter Nilsson (Göte-
borgs kranskommuner),  010-486 76 20, regionala press- och informationsansvariga. 

 


