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• Nationellt uppdrag : Beskriva länets kompetensbehov: Samordnare för 
kompetensförsörjningsfrågor. Analytiker

• Business Region Kronoberg (BRK): handlingsplan: Kompetensförsörjning en av de 
prioriterade områden: Samordnare för näringslivsfrågor

• Arbetsförmedlingen: neddragningar av analyser

• Kompetensförsörjning i ett helhetsperspektiv!

- kompetensteamet, analys och näringsliv. 

Bakgrund



• Bättre matchning mellan arbetsmarknadens kompetensbehov och utbudet av 
utbildning.

• Bättre tillgång på relevanta utbildningar och kurser. Utbildningssystemet kan 
tillgodose kort – långsiktiga utbildnings- och kompetensbehov. 

• Individens efterfråga på utbildning för karriär och personlig utveckling tillgodoses. 

Målsättningen 



1. Kompetensförsörjningsrapporten  - utveckla innehållet, visualisera data på ett 
pedagogiskt sätt 

2. Komplettera kompetensförsörjningsrapporten med kvalitativ data. 

(kvalitativ kartläggning i form av intervjuer och enkäter av näringslivets kompetensbehov, 
både på kort och lång sikt)

3. Synliggöra utbildningsutbudet till länets företag och individer/medborgare

genom Business Region Kronoberg (BRK)- appen   

Tillvägagångsätt



1. Kompetensförsörjningsrapporten  

• Behovsinventering 
(VUX, YH, LNU, Arbetsförmedlingen, Näringslivskontoren, SYV, 
Företagarna, Sydsvenska Handelskammaren)

Resultat:
- Kommunikation 
- Förarbetet 
- Visualisering 
- Kvantitativ data kopplas ihop med kvalitativ data



• Kvalitativ kartläggning i form av intervjuer (16 företag) och enkäter (65 företag) av 
näringslivets kompetensbehov kopplat till utbildningsutbudet

• Industri,  IT samt Transport och Logistik 

• Frågebatteriet som arbetats fram inom uppdraget skall kunna användas återkommande 
med lämpliga intervall 

• Underlag för planering/dimensionering av utbildningsutbudet + näringslivets medskick 

2. Komplettera kompetensförsörjningsrapporten med 
kvalitativ data 



3. Synliggöra utbildningsutbudet till länets företag och 
individer/medborgare genom BRK- appen

• BRK appen - Utbildningsanordnare registrerar utbildningar (Vuxenutbildning, 
YH, LNU)

• Kampanjer (arbetsgivare/arbetstagare)
Juni 2021, Höst 2021

Ladda gärna ner appen (Business Region Kronoberg) på 
businessregionkronoberg.se 

eller direkt i din telefon eller surfplatta;



- Fortsätta utvecklingsarbetet enligt framtaget årshjul

- Samordnare för kompetensförsörjningsfrågor, samordnare för näringslivsfrågor och analytiker 
tillsammans med regionala aktörer (utbildningsanordnare, företagsfrämjande organisationer, 
kommunala näringslivskontor m.fl.)

Årshjul - Utveckling av rapport, analys och 
utbildningsplattform (BRK-app) – nästa steg


