
 
 

  

   

 

Lärprojekt Regionalt kompetensbehov 
Workshop 2 – Samskapa analys 
 
Tid: Onsdag 26 augusti kl. 9-16. 
 

 
PROGRAM 
 
8:30 Zoom rummet öppnar och Linnéa Lindström, vår zoom-värd hälsar dig välkommen in 

från väntrummet. Kolla igenom våra instruktioner för Reglabs digitala möten innan du 
ansluter dig. Och ta med en kopp kaffe! 

 
9:00 Reglab-kaffe med pratmingel och teknikcheck.  
 
9:15  Välkommen! 

Catarina Lahti, Reglab och Thomas Lundberg, Region Gävleborg presenterar 

lärprojektets röda tråd och dagens agenda. Återkoppling på inspel från workshop 1. 

9:30 Incheckning   

9:35  Hemuppgift – återkoppling   

Dialog i mindre grupper om hemuppgiften: ett strategiskt samtal med din chef: Vilka 

effekter ska lärprojektet ge i er organisation? Var vill din organisation vara januari 

2022? Hur kommer ditt arbete förändras?  

10:00 Paus  
  
10:10 Dansen och turtagningen.  

Ett samtal med Region Dalarna: Conny Danielsson och Linnéa Agné, 
kompetensförsörjningsstrateger, och Peter Möller, analytiker. 

 
 Två hattar – forskare och regional utvecklare.  

Peter Möller, Högskolan Dalarna. 
   
10:30  Nationella underlag i regional kontext.   

Thomas Lundberg, innehållsledare.  
 
 Universitetskanslersämbetet.  

Bahar Faraz, utredare och analytiker, UKÄ. 
  
 En bättre matchning – storregional samverkan kring högre utbildning. 

Andreas Pernblad, processledare Mälardalsrådet.  
 
11:00 Paus 
 
11:10 Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Tommy Olsson och Lisa Östbring, omvärldsanalytiker, MYH. 
 

Hur synliggör man en nivå som inte finns? Verkstad av analysarbetet. 
Stina Johansson, kompetensförsörjningsstrateg, Region Västerbotten. 

http://www.reglab.se/digitala-moten/


 
 

  

   

 
11:40  Dialogunderlag som förändrar världen  
 Eller hur tillgodoser vi det regionala kompetensbehovet? 
 

Samtal med representanter från region, fackliga organisationer, akademi, myndigheter 
och kommunförbund. 

 
12:00 LUNCH   Logga inte ut under lunchen, stäng bara av kameran och ljudet.                                  

 
13:00                Hållbara informationsflöden  – en introduktion 
                          Terese Raymond, Aprendi 
 

Textanalys av platsannonser, en dagsfärsk bild av arbetsmarknaden. 
Christian Lindell, analytiker, Region Skåne. 
 
Automatisering av analysunderlag för regional kompetensförsörjning. 
Robin Rikardsson, analytiker, Region Kronoberg 
 

13:55 Paus 
 
14:05 Arbetsförmedlingens nya roll   

Kerstin Eriksson och Johan Eklöf, Arbetsförmedlingens analysavdelning. 
  
14:45 Paus 
 
14:55 Workshop: Hur utvecklar vi regional kompetensförsörjning tillsammans?  

I hemuppgiften har du tillsammans med din chef bestämt var er organisation ska vara 
2022 och vad ni vill ha ut av lärprojektet. Nu är det dags att konkretisera hur och vad vi 
ska arbeta med tillsammans. 
Vi workshopar i samma tvärgrupper som i juni med digital Miro-whiteboard – förbered 
dig genom att lära dig verktyget här. 

 
15.40 Avrundning - hemuppgift, nästa workshop mm. 
 
15.55 Utcheckning  
 
16.00 Tack för i dag! 
 

http://www.reglab.se/gemensam-whiteboard/

