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Sedan 2013 har Reglabs medlemmar:

▪ Utvecklat en uppsättning indikatorer, till största delen helt nyframtagen
statistik.

▪ Arbetat kontinuerligt med fortsatt utveckling av indikatorerna och årliga 
uppdateringar.

▪ Digitaliserat indikatorerna som nu är en del av SCB:s Statistikdatabasen.

▪ Säkrat att den långsiktiga förvaltningen av indikatorerna ingår i 
Tillväxtverkets uppdrag.

▪ Arbetat med lärande och metodutveckling genom seminarier och labb.



En första gemensam analys

• Fördjupa kunskapen om 
arbetsmarknaden i de svenska 
regionerna.

• Bidra till en ökad förståelse för hur 
problembilden ser ut.

• Underlag till diskussionen nationellt 
och regionalt om vilka insatser som 
är verkningsfulla.

• Fördjupa förståelsen för den egna 
regionens förutsättningar, problem 
och möjligheter.



En första gemensam analys

• Indikatorer för att beskriva 
förutsättningar

• Indikatorer för att upptäcka 
utmaningar

• Indikatorer för att diskutera 
strategier 

• Efterfrågan, matchning, kompetens 
– vad menar vi? 

• Pedagogik
• Teknik och tillverkning
• Vård och omsorg 



Pedagogik



Teknik och 
tillverkning



• Sämre matchning förklaras av ökat utbud, inte av brist på 
kompetens

• Lokala lärarutbildningar spelar roll

• Lärare stannar i skolan

• Grundutbildade sjuksköterskor täcker upp för bristen på 
specialistutbildade

• Ojämn könsfördelning inom utbildning ger sämre matchning i 
arbetslivet

Några slutsatser från projektet:



Resultat och effekter

• Ny kunskap, nya insikter, krossade myter

• Bättre samarbete på hemmaplan mellan analytiker och 
kompetensstrateger

• Används i kommundialoger 

• Exempel: I Dalarna inrättas analytikernätverk för länets 
kommuner, på gång att dela analysresurser med 
varandra



Framgångsfaktorer

Ägarskap
• Regionalt uppdrag
• Regionerna drivande 
• Institutionellt minne
• Forum för återkoppling  

Arbetssätt
• Reglabs lärandemodell 
• Hemarbete
• Mixad målgrupp 

Projektledning 
• Katja Olofsson, SCB
• Aktiv projektgrupp 

Förvaltning 
• Databasen del av SCBs 

Statistikdatabasen 2016
• Tillväxtverket tog på sig att 

uppdatera indikatorerna i 3 
år, 2016

• Tillväxtverket uppdrag att 
förvalta indikatorerna i 
regleringsbrev. Samtidigt 
uppdrag att stötta regionalt 
kompetensförsörjningsarbete 



Nästa steg

• Rapportseminarium 5 september – ”Tutorials”
• Tillväxtverket – referensgrupp för utveckling av indikatorerna

• Labb? 
• Analyser?  
• Från analys till policy? 

Framtagande 
av system

Digitalisering 
& förvaltning

Gemensam 
analys

Fortsatt 
Lärande


