
REGLAB
Lärprojekt Regionalt kompetensbehov

Workshop 3 den 14 oktober 2020

Kommunikation och dialog



Incheckning

Vilket djur symboliserar dig idag?

Menti: 966 34 96





Återkoppling från tisdagens eget arbete 
med övning 3 och 4

Jenny Hakeberg



Röster från målgrupperna

Jenny Hakeberg



“Kan regionens 
strateg sitta med i det 

lokala kompetens-
försörjningsrådet?” 

“Att erbjuda webinarer 
en timme

i månaden eller 
liknande. Det vore en 

dröm.”

“Fysiska träffar för 
utbyte i frågor om 

kompetensförsörjning, 
där flera parter deltar. 

Bra, värdefullt.”

“Vi skulle behöva en bild 
av vad ALLA 

utbildningsanordnare 
har att erbjuda.”

“Mer löpande 
information t.ex. 

Nuläge – hur ser det
faktiskt ut?”

“Ha koll på vad 

branschen efterfrågar. 

Viktigt att driva projekt 

som företagen kan 

hoppa på.”



Rekommendationer inför fortsatt arbete

● Lägg er på en rimlig nivå i kommunikationen och försök hålla den 

över en längre tid

● Ta reda på vad som gäller för regionens kommunikationsarbete -

viktigt för helhetsbilden där kompetensförsörjningsfrågorna bara 

är en del 

● Avsätt en timme per vecka för att stämma av ert 

kommunikationssystem och ta beslut om åtgärder

● Ställ frågor och var lyhörd för önskemål om 

kommunikationsformer från intressenterna 

● Regionen förväntas agera som en ledare, men behöver inte ha alla 

svar

● Bjuda in brett och inkluderande 



Övning 5: Gör en handlingsplan med konkreta 
förbättringsidéer



Så konkreta aktiviteter som möjligt

● Gör en handlingsplan med så konkreta aktiviteter som möjligt

● Beskriv vad som ska göras, hur det ska göras och till när det ska 

göras

● Sortera i din bruttolista över förbättringsidéer. Prioritera och tänk 

igenom vilka förändringar som är viktigast och vilka förändringar 

som är rimliga, på kort och lång sikt

● Du kanske behöver be om hjälp och stöd från exempelvis 

kommunikationsavdelningen, analysavdelningen eller en chef

● Fokusera på fem aktiviteter i första hand, gör fler om tid finns



Gruppövning 5: 
Gör en handlingsplan med 
förbättringsåtgärder



PAUS!
Åter 10:20



Relationer i nätverk - en viktig form av 
kunskapsförsörjning



Professionella externa nätverk 

Operativa interna nätverk 

Bredd

Fördjupning
Kreativitet



Hur?

● Spana efter uppkomst och tillväxt av kunskapsnätverk 

● Försök få tillträde till identifierade kunskapsnätverk genom att 

bygga relationer med människor

● Agera effektivt



Byggstenarna för kommunicera budskap

● Målgruppsanpassa 

● Upprepa, men med variation 

● Använd andra som exempel 

● Skapa igenkänning, närhet och berör mottagaren 

● Berättelser (storytelling) fogar effektivt samman information till 

något sammanhängande och meningsfullt 



Tänk på att möjligheten att nå fram och nå 
önskad effekt ökar när budskapet...

● Är relevant, viktigt eller avgörande för mottagaren

● Innebär något positivt för de berörda

● Står sig i konkurrens med andra frågor i verksamheten och 

stämmer överens med andra saker som sägs

● Går att knyta an till en aktuell fråga, vilket visar på ett större 

sammanhang

● Innehåller en tydlig lösning som visar på handlingskraft

● Är välformulerat och begripligt

● Kommer rätt i tiden

● Har en trovärdig avsändare



Slutligen några inspirerande exempel





https://youtu.be/EBI7-pL52GY
https://youtu.be/EBI7-pL52GY




PAUS!
Åter 11:10



Att hålla i och hålla ut i 
kommunikationsarbetet 

Camilla Neudorfer, Malin Faraasen och 
Johan Vinther







Rekommendationer inför fortsatt arbete

● Lägg er på en rimlig nivå i kommunikationen och försök hålla den 

över en längre tid

● Ta reda på vad som gäller för regionens kommunikationsarbete -

viktigt för helhetsbilden där kompetensförsörjningsfrågorna bara 

är en del 

● Avsätt en timme per vecka för att stämma av ert 

kommunikationssystem och ta beslut om åtgärder

● Ställ frågor och var lyhörd för önskemål om 

kommunikationsformer från intressenterna 

● Regionen förväntas agera som en ledare, men behöver inte ha alla 

svar

● Bjuda in brett och inkluderande 



Uppföljande seminarier



Erbjudande seminarier i november:

VAD: Uppföljande gruppseminarier efter ws 3
NÄR: 4, 5, 6 november
TID: 1 timme
VILKA: 3 - 4 organisationer/grupp, 

1 person/organisation anmäler sin grupp
HUR: Digital träff 

Information kommer på mail från Linnéa
LEDARE: Jenny Hakeberg, kommunikationsrådgivare



Kommande workshops 2021:

16-17 mars Tolka, analysera, kommunicera
digitalt

27-28 april Regionala underlag
digitalt

September Avslutande workshop för lärprojektet
Fysiskt?



Regionerna som mottagare och bärare av 
SCB:s regionala statistik för 
arbetsmarknaden

Katja Olofsson, SCB
Thomas Lundberg, Region Gävleborg



Utcheckning

Vad vill du bli bättre på? 

Vad är viktigast för dig att få träning i under 
kommande workshops? 

Menti: 501 69 89



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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