
 

     
 

Chatt 3/5 2022 Återträff  
  
09:00:12 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  

Välkommen till dagens återträff!  
  
09:02:54 From  Camilla Karlsson  to  Everyone:  

Rename, kan instruktionen skrivas här  
 

09:03:51 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
För att byta namn: Klicka på knappen med dom tre prickarna vid din ruta, alternativt 

knappen Moore bredvid ditt namn i deltagarlistan. Där hittar du Rename.  
 

09:04:25 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Har man problem med att hitta och ändra så går det bra att be mig i chatten här så 

kan jag ändra, skriv då För-efternamn och organisation i ett direktmeddelande till mig.  
 

09:08:42 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Incheckning: www.menti.com  Mentikod: 5464 4375  
 

09:14:37 From  Bahar Faraz, UKÄ  to  Everyone:  
Man måste presentationsläge först sedan dela  
 

09:17:26 From  Camilla Karlsson Tillväxtverket  to  Everyone:  
är det för långt att informera om AFs regionala prognoser  
 

09:19:28 From  Bahar Faraz, UKÄ  to  Everyone:  
Redovisas siffror också i yrkesprognoserna?  
 

09:21:12 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  
Snälla, formatera inte excelfilen utan gör det som en databasfil.  
 

09:24:48 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Frågor till Katja, Anna och Karin? Skriv i chatten!  
 

09:30:33 From  EwaSjögren  to  Everyone:  
Finns yrkeshögskoleutbildningar representerade i materialet?  
 

09:33:32 From  Bahar Faraz, UKÄ  to  Everyone:  
Hur kan till ex. UKÄ ta tag i underlaget?  
 

09:33:32 From  Katarina Johansson, Region Kalmar län  to  Everyone:  
Om antal examinerade inte ökar över tiden. Hur kan det då vara den bedömning ni 

gör?  
 

09:33:47 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  



 

     
 

Hur hanterar ni examinerade från de stora högskolorna?  De tenderar att flytta direkt 
efter examen. Kommer de in i flyttningarna då?  

 
09:34:07 From  Katarina Johansson, Region Kalmar län  to  Everyone:  

Frågan avser Sjuksköterskor  
 

09:39:06 From  Katarina Johansson, Region Kalmar län  to  Everyone:  
Tack!  

  
09:40:47 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  

Tack, då var min högskolefråga besvarad.  
 

09:41:33 From  Joacim Waara VGR  to  Everyone:  
Lite besvärande att det strukturella efterfrågeöverskottet på arbetskraft 

underskattas i delar av prognosen. Arbetsmarknadslägesbeskrivningen finns visserligen men det 
hade varit önskvärt med en uppskrivning av efterfrågan (Diagram 1) i vissa delar av prognosen.  

 
09:45:47 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  

Missade, 1 av 48 - vad? En viss näringsindelning?  
 

09:49:56 From  Malin Faraasen, Region Blekinge  to  Everyone:  
Det pågår också arbete  hos arbetsgivare att titta på yrkesroller och införa nya roller 

som t ex servicebiträden för att renodla vad undersköterskor gör för att använda kompetensen rätt 
och på så sätt få ner behovet av utbildade undersköterskor. Är det skiftet med i prognosen?  

 
09:52:49 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  

Antagande - är det en 100% matchning som eftersöks eller hur är 'önskat' tillstånd 
definierat?  

 
09:52:49 From  Wiebe van der Werf, Region Gävleborg  to  Everyone:  

Hur påverkas utbildningsväxlingen av matchningen?  
 

09:52:55 From  Camilla Karlsson Tillväxtverket  to  Everyone:  
Om validering tar fart t.ex. inom vård och omsorg kommer en del i arbetskraften ha 

denna grund. Troligt kommer kanske de ändå gå någon kurs. Finns det något antagande som 
påverkas av valideringsmöjligheten?  

 
09:53:10 From  Robin Rikardsson, Region Halland  to  Everyone:  

Håller med Joacim. Förstår att det är svårt att göra ett antagande om dagens 
efterfrågeöverskott. Men rent pedagogiskt är det helt klart en utmaning att förmedla resultaten för 
dessa utbildningar.  

 
09:53:11 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  



 

     
 

Är utbildningsväxlingen autonom och tar inte hänsyn till utbudet? Är det högre 
efterfrågan än utbudet antar jag att arbetsgivarna inte genomför utbildningsväxling? Tänker jag 
fel?  

 
09:59:16 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  

Som nationalekonom har jag problem med begreppet brist. För mig handlar det mer 
om att utbildningen är fel prisat. I detta fallet för låg lön(Lön plus arbetsinnehåll).  

 
10:01:57 From  Emanuel Raptis Region Örebro län  to  Everyone:  

Vill säga bra jobbat till SCB! Vi kommer ha stor nytta av detta, trots alla 
begränsningar och utmaningar.  

 
10:02:22 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  

Instämmer med Emanuel  
 

10:02:30 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
Ja, grymt jobb av SCB! "#$%  
 

10:02:45 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
När kommer nästa Nationella Trender och Prognoser - vilket år? Finns det en 

uppdateringsfrekvens?  
 

10:03:00 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Nu tar vi PAUS och ses igen kl 10.20. Logga inte ur, stäng bara av kamera och 

mikrofon.  
 

10:20:30 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Dags för gruppdialog: Presentera er för varandra. Utse en gruppledare som håller 

tiden, ser till att alla kommer till tals, och är beredd att dela ert samtal med oss.  Fundera 
först individuellt, diskutera sen i gruppen: - Hur tänker du använda och visa materialet?  

- Hur användbart tycker du att det är?  
Svara på första frågeställningen på www.menti.com och ange mentikod: 7645 2610  
 

10:36:12 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
En minut kvar  
 

10:42:26 From  Pernilla Isaksson, Region Halland  to  Everyone:  
Vi har gjort en webbaserad kompetensrapport som ni finner här. Fint samarbete 

mellan strateger och analytiker. www.regionhalland.se/kompetensprognoser  
 

10:42:39 From  Lina Hedman, Region Gävleborg  to  Everyone:  
Jag måste tyvärr avvika men tack för ett bra seminarium hittills!  
 

10:46:27 From  EwaSjögren  to  Everyone:  
Tyvärr behöver jag avvika, tack så mycket för ett intressant seminarium.  



 

     
 

 
10:48:59 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  

Frågor till Jonas? Skriv i chatten!  
 

10:52:07 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
Den här ekonomiska prognosen var inte covid-dopad på något sätt? Dvs. riskerar vi 

att utvecklingstal är låga då prognoser uppreviderats i 2års tid nästan?  
 

10:56:55 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
Tack.  
 

10:59:56 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
Innebär det här 'låsningen' att regioner som framåt kan ha större arbetsplatskvoter 

(mer inpendling) kan ha underskattad näringslivutveckling - näringsgrenseffekter? Var inte helt med 
på pendlingens effekter..  

 
11:03:03 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  

OK - tack.  
 

11:03:55 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Nu tar vi PAUS och ses igen kl 11.15. Logga inte ur, stäng bara av kamera och 

mikrofon.  
 

11:19:04 From  Joacim Waara VGR  to  Everyone:  
Hur hanterar ni begränsningen vad förklarande texter beträffar i Power-BI?  
 

11:22:12 From  Kim Scharafinski, Region Uppsala  to  Everyone:  
Hur mycket handpåläggning har ni gjort? Dvs hur "lätt" skulle detta vara att översätta 

till andra regioners data från materialet?  
 

11:25:02 From  Conny Danielsson Region Dalarna  to  Everyone:  
Fick ni några intressanta reaktioner när ni presenterade materialet? Tex från 

Transportbranschen eller andra?  
 

11:25:22 From  Camilla Karlsson Tillväxtverket  to  Everyone:  
Rent praktiskt. Har ni haft fysiska möten och kan man då se bra på "håll"? Eller är det 

lättare att göra dessa presentationer på distans för att folk ska kunna läsa?  
 

11:27:30 From  Robin Rikardsson, Region Halland  to  Everyone:  
Ett alternativ, eller komplement, till PowerBI i sammanhanget är R Markdown (som 

vi använt). Möjliggör lite mer text och är samtidigt relativt enkelt att automatisera och skära efter 
olika områden (tack vare fin dataleverans).  

 
11:27:41 From  Camilla Karlsson Tillväxtverket  to  Everyone:  



 

     
 

Är det inte ett problem (eller minns jag fel från matchningsindikatorerna) att 
människor /många kvinnor) utbildas inom transport men sen slutar. Är det inte då diskussion med 
branschen att diskutera attraktivitet i yrket....  

 
11:28:31 From  Elin Liljeblad Region Sormland  to  Everyone:  

Tänkte samma som Camilla om hur bra man ser detta! Det är många diagram på en 
och samma sida. Kanske inte bara svårt att se på håll utan även mycket information samtidigt. Är 
man inte van att jobba med statistik är det kanske inte helt lätt?  

 
11:29:11 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  

Jag blev lite osäker när SCB sa att ibland har man vägt in brist/överskott idag och 
ibland inte? Eller var det feltolkat - och snarare att är det bara liten brist/överskott så värderar man 
inte det. Men större underskott/överskott värderas och läggs in? Vet inte om det framgår tydligt 
när man värderat och när man inte värderar - om det inte är tydligt markerat/utskrivet kanske det 
kan vara en grej för framtiden.  

 
11:30:58 From  Emanuel Raptis Region Örebro län  to  Everyone:  

Tycker det ser bra Wiebe och Thomas! Vi har gjort på liknande sätt men skalat ner 
hur många diagram vi visar för att ge mer plats  

 
11:31:00 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  

Stämmer matchningskoderna med de som finns i SSD? Eller använder ni 
Stativ/Regiondatabasen?  

 
11:31:09 From  Joacim Waara VGR  to  Everyone:  

Det är problematiskt att alltid betrakta matching mellan utbildning och yrke som 
samhällsekonomiskt effektivt.  

 
11:36:29 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  

Matchning är svårt och många utbildningar har ingen direkt matchning.  
 

11:38:11 From  Robin Rikardsson, Region Halland  to  Everyone:  
Har SCB fört något resonemang med nationella aktörer om hur stor den offentliga 

sektorn kommer att bli om prognosens resultat förverkligas?  
 

11:39:18 From  Anders Bergquist, Region Skåne  to  Everyone:  
En ytterligare fråga är hur påverkas efterfrågan om vi får ökad aggregerad 

efterfrågan?   
 

11:45:56 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
FK: SCB:s bild flimrar väldigt mycket - lite som en VHS som spolas fram ☺  
 

11:47:30 From  Simon Ljungqvist, Region Blekinge  to  Everyone:  



 

     
 

Hade varit intressant att höra SCB utveckla resonemang lite mer kring offentlig 
sektors tillväxt.  

 
11:53:07 From  Christina Mattsson Region Västernorrland  to  Everyone:  

Fråga till Region Halland. hur kan man titta på verktyget ni använt för att lägga ut via 
R på hemsida/app? Har ni nån info om verktyget? Länk för info om det?  

 
11:54:13 From  Robin Rikardsson, Region Halland  to  Everyone:  

Vi har diskuterat verktyget i det regional R-nätverket. En del information finns 
upplagd. Mejla gärna för uppgifter om detta: robin.rikardsson@regionhalland.se  

 
11:54:32 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  

Låter som batterierna dör för Oskar?  
 

11:57:29 From  Kim Scharafinski, Region Uppsala  to  Everyone:  
Tack för att ni drog ihop denna träff!! Väl arrangerat!!!  
 

11:57:47 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Utcheckning: www.menti.com  Mentikod: 5464 4375  
 

11:58:25 From  SCB  to  Everyone:  
Tack för alla frågor! Som nämndes tidigare så återkommer vi med svar på samtliga 

frågor över mejlen :-)  
 

11:59:13 From  Anna-Karin Tollin, Region Värmland  to  Everyone:  
Tack alla för en väldigt bra och lärorik förmiddag! :)  
 

12:00:10 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
Tack SCB, jag hoppas ni får större tidsslottar framgent i reglab-sammanhang. Allt ni 

lyfter är högst intressant och relevant. Ibland går det väl fort men ni vill förmodligen få med så 
mycket som möjligt! ☺  

 
12:01:36 From  Linnea Agné, Region Dalarna  to  Everyone:  

Tack för en bra och givande förmiddag.  
 

12:01:42 From  Hedvig Häggqvist, SKR  to  Everyone:  
Nu är det slut för idag! Tack för ditt deltagande och på återseende!  
 

12:01:45 From  Robin Rikardsson, Region Halland  to  Everyone:  
Tack!  
 

12:01:52 From  Elin Liljeblad Region Sormland  to  Everyone:  
Super! Stort tack!  
 

12:01:57 From  Charlotte Bergstedt, Region Sörmland  to  Everyone:  



 

     
 

Stort tack! :-)  
 

12:02:02 From  Christian F, Region Västernorrland  to  Everyone:  
Tack för detta extrapass!  
 

12:02:06 From  Conny Danielsson Region Dalarna  to  Everyone:  
Tack till er som arbetat i projektet och tack till SCB för engagemang och nya 

möjligheter att analysera utbud och efterfrågan.  

 


