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Regional information

Frågor till regionerna (Regionalt utvecklingsansvariga)

• Bedömer ni att det finns ett behov av YH-utbildning inom er 
region/län på 3–5 års sikt inom något eller några av 
utbildningsområdena? Varför finns det behov av YH-utbildning 
inom dessa utbildningsområden?

• Ge exempel på utbildningsinriktningar inom yrkeshögskolan som 
efterfrågas inom dessa utbildningsområden

• Pågår det just nu, eller inom de närmaste åren, någon nyetablering 
av verksamhet eller större projekt? Vilken inverkan får dessa 
nyetableringar eller större projekt på er regions efterfrågan på 
kompetens från yrkeshögskolan?
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Syftet med analyserna

• Belysa och analysera faktorer som kan komma att 
påverka kompetensbehoven inom ett analysområde
och att identifiera framtida kompetensbehov som 
efterfrågas från yrkeshögskolan

• Kompletterande och stödjande material till 
ansöknings- och bedömningsprocessen

• Intern och extern användning
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Områdesanalyser 2019
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Älvdalen

Torsby

Mora

Falun

Orsa

Rättvik

Arvika

Malung-Sälen

Hagfors

Eda

Sunne
Filipstad

Ludvika

Vansbro

Årjäng

Leksand

Kil
Karlstad

Säter

Gagnef

Hedemora

Avesta

Borlänge

Storfors

Smedjebacken

Forshaga

Grums

Munkfors

Kristinehamn

Ludvika Förvärv

Branschens andel av 

regional arbetsmarknad

Branschens andel av 

Sveriges arbetsmarknad

tillverkning av datorer, elektronikvaror, optik, elappparatur och 

andra maskiner och apparater 3130 19,2 2,2

utbildning 1617 9,9 10,8

öppna sociala insatser 1201 7,4 5,1

byggverksamhet 1088 6,7 7,1

Ludvika Spec. kvot Förvärvsarb

tillverkning av datorer, elektronikvaror, optik, 

elappparatur och andra maskiner och apparater 8,7 3130

stål- och metallframställning 3,9 373

vattenförsörjning och avloppsrening 3,8 86

Stora branscher

Regionala specialiseringar
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Regional turné

Kalmar
Göteborg

Västerås

Skellefteå

Karlstad
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Slutsatser 

Synpunkter Alla Merparten Några Enstaka

Bra utveckla arbetet med regional 

kompetensförsörjning i dialog
X

Bra med likvärdigt material för samtliga 

regioner
X

Bra med data för samtliga regioner i det 

statistiska materialet
X

Framstående branscher syns inte i materialet X

Vissa framstående branscher i datamaterialet 

har inget behov av yh-kompetenser
X

Bra med framåtblickande perspektiv i 

områdesanalyserna
X

Värdefullt om MYH kan koppla yrkesroller till 

varje trend i områdesanalyserna
X

Vems röst vill MYH höra? RUAs eller den 

regionala branschens?
X

Hur fånga info om de områden som inte har rapport i dagsläget?
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Hur går vi vidare nu?

• Referensgrupp

• Anmälan till tommy.olsson@myh.se

• Senast måndag 4/11

• Tidplan

• Träff nr 1 i december, tema statistiska underlaget

• Träff nr 2 i februari, Områdesanalyserna

mailto:tommy.olsson@myh.se
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Tack för oss!


