
 

Kommentarer/inspel i chatten- Workshop 1. 16 juni 2020. 

Presentation - Analysverktyg/prognoser och dess användning 

• Region Uppsala: Man skulle behöva en kolumn för från vilket år vi kan hämta data..? 
Så att man ser eftersläpningen?  

• Region Gävleborg: Kommer materialet som visas under dagen att samlas någonstans? 
• Västra Götalandsregionen: Förklara gärna begreppet "FA-regioner" 
• Region Uppsala: Funktionella arbetsmarknadsregioner?  
• Region Sörmland: https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-

indelningar/fa-regioner.html  
• Region Jönköpings län: Finns (RMI) i kommun nivå? 
• Region Sörmland: I de regionala individdatabaserna går det att ta ut men inte i öppen 

data. 
• SCB: Endast enstaka tabell finns på kommunnivå 
• Region Skåne: Finns det nån undersökning på hur FA-regioner ändrats över tid 

(expanderat/minskat)? Tänker ur regional planering, ex. vilka åtgärder man kan vidta 
för att öka FA-regionens storlek? Vore en spännande undersökning. 

• Region Sörmland: Generellt minskar antalet FA över tid eftersom vi pendlar längre. 
Inte i tid men i sträcka, som effekt av att transport-infrastruktur succesivt blir bättre. 

• Region Värmland: Kan man inte tänka sig att det kommer bli vanligare med större 
händelser i omvärlden som påverkar oss regionalt, och att det därför finns ett ännu 
större behov av data som inte släpar två år? 

Presentation -Trender & prognoser 

• Region Blekinge: Kan man se vilka fler faktorer än pensionsavgångar som gör att 
tillgången minskar? 

• Region Sörmland: Det går att titta på vad som styrt tillgången fram tills idag (minus 
några års eftersläp naturligtvis..). In- och utträden i en utbildningsgrupp historiskt går 
att ta ut i RMI. Examinerade och inflyttade är de två faktorer som styr inflödet 
(tillgångssidan): 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM9906__AM9
906B/RegionInd19U3/  

• Region Gävleborg: I yrkesregistret kan man dessutom åldersfördelning i yrken 
(SSYK, 3-siffernivå).  

• Region Gävleborg: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM02
08C/YREG55/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299  

• Region Blekinge: Hur ser tidplanen ut för regionaliseringen av trender och prognoser 
eller är det samma tidplan som den nationella? 

• SCB: SCB påbörjar förhoppningsvis arbetet med regionaliseringen av Trender och 
Prognoser under hösten. Vi hoppas att leverans till regionerna kan ske i början av 
2022. 



 

• SCB: Vi (SCB) hoppas kunna skicka ut offerter till alla regioner under de kommande 
veckorna. 

• Universitetskanslersämbetet (UKÄ): Hur kan UKÄ ta del av regionala trender och 
prognoser?  

• SCB: Tar med frågan och återkommer om det. 
• Region Gotland: Vad var det som inte funkade i Region Gävleborgs 

kompetensplattform (KPF)? 
• Region Örebro län: Inom Semaforen, har ni gjort några uppföljningar och kan se om 

ert arbetssätt kunna påverkan dimensionering av utbildning samt andra utbildningsval 
av individerna? 

Presentation - Regionala matchningsindikatorerna 
 

• UKÄ: När SCB prognostiserar tillgång till arbetskraft för ett visst yrke i trender och 
prognoser, räknar ni de som har en relevant utbildning men inte är matchade med 
yrket i beräkningen för nuläget?  

• SCB: Vet om vi kan besvara frågan på ett enkelt sätt, men SCB utgår från 
utbildningar och inte yrken. Däremot tittar vi på detta med relevant utbildning i 
utbildningsprognosen, eftersom vi inte vill skriva fram t.ex. vårdbildade inom t.ex. 
industrin som en efterfrågad utbildning. 

Gruppdialog 2 – Scenarier 

• Region Blekinge: Se QF - svenska ramverket för kvalifikationer. Finns internationellt 
så att man ska kunna jämföra kvalifikationsnivåer, alltså nivåer på kompetens. Finns 8 
nivåer. 

• Region Halland : Bra inlägg om syfte och målgrupp. Det saknade jag på förmiddagens 
presentation. I vilket syfte tas prognosen/analysen fram och vem/vilka är målgruppen 
och anpassa och paketera utifrån det.  

• Region Östergötland : Är det inte det här vi ska göra nu när vi ska ta fram regionala 
handlingsplaner för ESF+?? 

• Tillväxtverket : och Eruf 2021-27? 

 


