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Workshop 3 den 13 oktober 2020

Kommunikation och dialog



Reglab digi

Stäng av ljudet när du inte pratar.

Tryck på mute när du inte pratar.

Unmute när du har ordet.   

Begär ordet i chatten

Skriv ditt namn, till exempel "Eva ordet”.

Vi lär oss tillsammans! Ha tålamod, var förlåtande.



Region Blekinge
Region Västernorrland
Region Skåne
Region Värmland
Region Jämtland Härjedalen
Region Gotland
Region Dalarna
Region Sörmland
Region Halland
Region Västmanland
Region Uppsala
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Jönköpings län
Region Örebro län
Region Östergötland
Region Gävleborg
Västra Götalandsregionen

Vilka är representerade här idag?

Tillväxtverket
SCB
IF Metall
Universitetskanslersämbetet
Norrbottens kommunförbund
Arbetsförmedlingen



Förväntat resultat:

• Ökad kompetens att ta emot rapporter, prognoser och tabellpaket och att paketera och 
kommunicera kunskapsunderlagen

• Stärkt dialog och samverkan på de arenor som stödjer den regionala 
kompetensförsörjningen 

• Ett baspaket av regionala prognoser, analyser och statistik för strategisk 
kompetensförsörjning

Lärprojekt Regionalt kompetensbehov





• Steal with pride -Skåne (användning av Af:s platsstatistik), Kronoberg 
(automatiserad textframtagning av matchningsindikatorerna) och 
Värmland (Industriråd)

• Reflektioner från nationella aktörer: ”Regionerna är våra användare 
nr 1”, ”Jag ska undersöka om vi kan få in ett regionalt perspektiv i 
våra rapporter….”

• Att bädda för dialog i framtagande av rapporter och andra underlag

• Att bli bättre på att problemformulera och kommunicera i 
förhållande till kompetensförsörjning.

Grupparbetet workshop 26 augusti



Ett genomtänkt och effektivt 
kommunikationssystem stödjer dig i ditt 
arbete

Jenny Hakeberg, innehållsledare WS3



Kommunikationssystemet

Vem (aktörer): 

Medborgare
Kunder
Press
Branschkollegor
Myndigheter

Vad (budskap):

Operativa
Sociala
Nyheter
Förändring
Omvärld
Mål, strategier
Vision, värden

Hur (kanaler):

Möten
Hemsida
Kundtidning
Nyhetsbrev
Sociala medier
E-post
Telefon



Steg 1

Inventera aktörer 

och aktörsgrupper

Steg 5

Gör en handlingsplan 

med konkreta 

förbättringsaktiviteter 

Steg 2

Beskriv ditt 

nuvarande system 

med respektive 

aktör och 

aktörsgrupp

Steg 4

Föreslå 

förbättringar i 

systemet

Steg 3

Analysera och gör 

jämförelse av 

kommunikation 

med aktörerna





Vad har era målgrupper för behov? 

Vi har frågat! Nyfikna på svaren? 



Fackförbundet
Arbetsgivar-

organisationen

Kommunen Arbetsförmedlingen Vuxenutbildningen

Lärosätet



Rekommendationer inför gruppövningar

● Strategier och planer med gemensamma mål och visioner nämns i 

liten grad

● Rapporter och prognoser är bra, men behöver kompletteras med 

en löpande dialog för samsyn och (snabb) samhandling 

● Fokusera på dialog 

● Facilitera och bjud in till mötesplatser

● Gynnsamt läge för att ytterligare förtydliga och kommunicera ert 

uppdrag 

● Stabilitet, periodicitet och förutsägbarhet



● Kommunikationsstrateg med 

lång bakgrund inom offentlig 

sektor, senast på Vattenfall och 

Region Norrbotten 

● Arbetat med regionala 

utvecklingsfrågor och 

påverkansarbete 

● Journalist i grunden

● Djur- och naturälskande person 

som gillar strapatser och gärna 

håller till utomhus

● Bor och driver företag i Luleå

Vem är jag? 



Incheckning

• Om du bara får välja en – vilken är den viktigaste 
faktorn för en lyckad dialog om regionala 
kompetensbehov?

• Vilket eller vilka områden skulle du själv vilja 
förbättra dig inom under våra två dagar?



Trendanalyser - för ökad kunskap om hur 
det påverkar framtida kompetensbehov

Pernilla Isaksson, Region Halland



Övning 1 - Aktörsanalys

Övning 1: Hur fungerar kommunikationen med dina 
viktigaste aktörer?



Identifiera dina intressenter 

Skriv in dina intressenter i cirklarna 

utifrån betydelse. 

ExterntInternt

Mycket viktiga

Viktiga

Mindre viktiga



Hur väl fungerar det idag?

● Gör en första bedömning av hur du upplever att 

kommunikationen med respektive aktör och aktörsgrupp fungerar 

rent generellt. 

● Gör det genom att betygsätta dem på en skala från 1 till 3 (3 = 

mycket bra, 2 = bra, 1 = mindre bra)

● Skriv betyget vid respektive aktör i modellen. Då kan det se ut så 

här: 



ExterntInternt

SYV:ar (1)

Projektkontoret (2)

Kollegor på 

näringslivsenheten (2)

Kommunernas 

näringslivsenheter 

(3)  
Servicekontoret 

(3)

Politiker i nämnden (2)

Övrig personal på 

regionen (2)

Ledningsgrupp (2)

Kommunikationsavd 

(2) 

Folkbildningen (1)

Tillväxtverket (3)

Kontaktperson AF (3) 

Regionalt

Kommunala 

utbildningsanordnare 

(1)

Småföretagarcentrum (3)





PAUS!
Åter 10:20



Gruppövning 1: Aktörsinventering 
Hur fungerar det idag? 



Hur vet jag vad mina målgrupper/aktörer har för behov?



“Ha inte så starka 
åsikter kring 

kommunernas 
förutsättningar. ” 

“Ge den samlade 
bilden”

“Har haft personlig 
kontakt främst.”

“Det ser
otroligt olika ut 

mellan regionerna.”

“Jag skulle vilja att vi 
i större utsträckning 
samordnade oss mot 
ett gemensamt mål.”

“Peka på trenderna. 
Framtidsspana på ett 
lättillgängligt sätt.”



Relevans

● Dialogen och kontakten i sig är relevant, men intervjupersonerna 

lägger ingen tyngdpunkt på rapporter och prognoser

● Mål- och strategidokument nämns i väldigt liten grad

● Uttrycker att regionen är bra på trendspaningar och att förmedla 

helhetsbilden 

● Olikheter inom en region kan göra att informationens relevans 

skiftar för mottagare på kommunala nivån

● Glapp mellan strategisk nivå och operativ nivå?



Användbarhet

● Majoriteten av de intervjuade har svårt att ge exempel på 

användbart material

● Flera säger att information (rapporter, prognoser) från regionerna 

bekräftar saker som mottagaren redan vet (kan ha kommit från t 

ex AF)

● Mötesplatserna som sådana är användbara

● Personliga kontakterna är väldigt användbara 

● Regionen har potential att vara en samlande kraft mot ett 

gemensamt mål, till nytta för aktörerna och samhället



Kommunikation/relation

● Uttrycker osäkerhet om regionens uppdrag på 

kompetensförsörjningsarenan 

● Intervjuade som arbetar i flera regioner uttrycker att det skulle 

underlätta om regionerna arbetade ungefär likadant

● Alla svarande poängterar att öppenhet och lyhördhet är viktigt

● De ser att regionen har en viktig roll i att ordna forum för att 

samla alla aktörer

● Efterlyser långsiktighet och tydliga kontaktvägar 



Sammanfattningsvis

● Strategier och planer med gemensamma mål och visioner nämns i 

liten grad

● Rapporter och prognoser är bra, men behöver kompletteras med 

en löpande dialog för samsyn och (snabb) samhandling 

● Fokusera på dialog 

● Facilitera och bjud in till mötesplatser

● Gynnsamt läge för att ytterligare förtydliga och kommunicera ert 

uppdrag 

● Stabilitet, periodicitet och förutsägbarhet



PAUS!
Åter 10:50



Undvik envägs-
kommunikation och skapa 

förutsättningar för dialog

Undvik 

envägskommunikation 

och skapa 

förutsättningar för dialog



Ingen 

kommunikation

Nyhetsbrev, 

digitala 

broschyrer, 

hemsida, e-post

Muntlig 

information via 

möten och 

telefon 

Muntlig 

information och 

svar på frågor 

Dialog om vad 

och varför

Dialog om vad, 

varför och hur

Effekt: Kännedom, förståelse och kunskap

Ingen effekt

Rykten, 

spekulation

Effekt: Engagemang, 

ägarskap, handling



Dialogen skapar 
gemensam mening



Dialogmöten

● Möten som ger utrymme för diskussion, argumentation och dialog 

är ofta den bästa kanalen. 

● Det ger dig möjlighet att bemöta frågor som “det här förstår jag 

inte” och “hur berör detta mig”

● Den som lyssnar får reflektera över och resonera kring svåra eller 

kontroversiella frågor. Det ökar dina chanser att nå förståelse, 

acceptans och samförstånd

● Dialogmöten är också den bästa kommunikationsformen när du 

vill påverka attityder eller förändra vanor och beteenden



Rekommendationer utifrån intervjuerna

● Ha gärna en dialog om vilken typ av information som 

målgrupperna vill ha - med målgrupperna själva

● Finns mycket att vinna på att analytiker/statistiker och 

kommunikatörer är med och möter målgrupperna t ex vid möten 

och presentationer för att med egna öron få höra målgruppens 

behov och ställa förtydligande frågor

● Jobba kompetensöverskridande internt och tillsammans så 

mycket som det går 

● Strategen måste bära frågan men ta gärna hjälp av externa 

eftersom olika typer av formgivning, rörlig bild mm kan stötta i 

kommunikationen



Målgrupperna hjälper oss att forma 
kommunikationen

Camilla Neudorfer, Region Sörmland



Beskriv systemet med dina
prioriterade aktörer











Gruppövning 2: Aktörsvärdering
Värdera kommunikationen med dina 
aktörer



Vad behöver vi utveckla i kommunikationen med 
aktörerna?



Visa Miro-tavlan?



Föreslå förbättringar



Visa Miro-tavlan?



www.reglab.se 

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Thomas.c.lundberg@regiongavleborg.se

Jenny.hakeberg@hotmail.com

Mycket snack
och mycket verkstad
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LUNCH!
Eget arbete 13-15


