
 

Kompetensutveckling på plats i Dalsland 

för arbetsgivare i Dalsland 

 
KOMPETENSENKÄT – UTBILDNINGSBEHOV 2018 

 
Syftet med denna enkät är att få en övergripande bild av kompetensbehovet i Dalsland samt att 
identifiera redan befintliga utbildningsinsatser som sker i företagen i vårt område. 
Det är av stor vikt att just Du svarar på denna enkät. Ett högt deltagande resulterar i en mer 
korrekt bild av utbildningsbehovet i vårt område. 
 
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett starkt, attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland. 
 

1. Arbetet med att ta fram olika behovsanpassade utbildningserbjudanden pågår. I detta arbete behöver 
vi veta vilka områden som är mest intressanta för Dig och Din verksamhet. Ange ett eller flera svar. 
 

Utbildningsområde X Förslag på konkret utbildning/utbildningsföretag 

Bransch-/yrkesutbildning   

Försäljning   

IT/Digitala kunskaper   

Marknadsföring/kommunikation   

Ledarskap/coachning   

Certifieringskurser   

Ekonomi (inköp/löner/bokföring)   

Teknik   

Projektledning   

Produktion   

Offentlig upphandling   

Säkerhet   

Juridik   

Inköp och logistik   

Personal/HR   

Export/import   

CSR/Hållbarhet   

Vård och omsorg   

Sociala medier   

Mediaträning   

Styrelsearbete   

Generationsväxling   

Office-paketet   

Annat, vad:  

Namn på din verksamhet:  

Önskar bli medlem i föreningen och ta del av information och aktiviteter: JA_____                  NEJ______ 
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2. Hur viktigt tycker du att följande är? 

 
Markera med X Mycket viktigt 

X 
Varken eller 

X 
Inte alls 
viktigt 

X 
Lägre pris än genom andra kanaler    

Kvalitetssäkrat utbud    
Ett stort och brett utbud    

Ett mindre och utvalt utbud    

Möjlighet till certifiering/diplomering    

Möjlighet till akademiska poäng    

Kända aktörer/avsändare    

Skräddarsydda utbildningar    

Utbildning sker på en ort nära mig    

Utbildning sker på distans via e-learning    

 
3. Vilken utbildningsform är mest intressant för dig? Ett eller flera svar. 

 
□ Kortare fysiska utbildningar ½-1 dag 
□ Fysiska utbildningar 1-2 dagar 
□ E-learning 
□ Föreläsningar  
□ Webinarier (e? seminarium på nätet) 
□ Lite längre utbildningar som löper över t ex 6-12 månader 
□ Nätverk som löper över t ex 6-12 månader 
□ Vet ej 
 

4. Vilka utbildningar är er verksamhet skyldig att genomgå enligt lag, förordning eller branschregler? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Har ni redan några inplanerade utbildningar/kurser för 2018? Om JA, ange vilka. 
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6. Använder ni er av utbildningsföretag/föreläsare idag som ni kan rekommendera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter om verksamheten: 
 
Företagsnamn:  

Organisationsnummer:  

Kontaktperson:  

Antal anställda:  

Adress:  

Epost:  

Tel:  

Hemsida:  

 

Skicka ditt svar till: info@ettdalslanditillvaxt.se 
eDIT – ETT DALSLAND I TILLVÄXT 

 
eDIT är en nybildad ideell förening som arbetar på uppdrag av privat och offentlig sektor med att 
kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling utifrån de behov som finns bland 
arbetsgivarna i Dalsland. Föreningens projekt ”Kompetensutveckling för lokal tillväxt” finansieras av 
LEADER – Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal. 

 

Idag köper arbetsgivare i Dalsland utbildningar för sina anställda helt ovetande om att det finns fler 
arbetsgivare som genomför eller har behov av samma utbildningsinsatser. Dessa utbildningar 
förläggs ofta på annan ort med kostnader för både traktamenten, resor och boende som följd. 
Utökade utbildningskostnader som är hämmande för en sund kompetensutveckling och som 
försämrar vår konkurrenskraft. 
 
eDIT arbetar med att kartlägga och samordna utbildningsbehoven hos våra medlemmar. Utifrån 
denna kartläggning erbjuds arbetsgivarna möjlighet att ta del av de 
utbildningar/kurser/föreläsningar som redan är planerade och tänkta att genomföras i vårt område. 
Eftersom fler medlemmar kan delta i en utbildning skapar det förutsättningar för att 
utbildningsinstitut och kursledare kommer till oss i Dalsland istället för att vi ska resa till dem. 
 
Genom denna samordning uppnår vi kostnadseffektivitet och sparar både tid och pengar. Vi stärker 
också våra lokala och regionala nätverk när vi träffas på ett naturligt sätt vid utbildningstillfällena. 
Att vara medlem i föreningen kostar 100 kr per år. 

 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! SVAR SENAST 26 JANUARI 2018 

I och med att du har skrivit och skickat dina personuppgifter till oss, anser vi att du har godkänt att vi 

lagrar dina uppgifter i vårt register för hantering av utskick. 
OBSERVERA att denna enkätundersökning inte är bindande på något sätt. Dina svar behandlas 
konfidentiellt. 

 


