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Sweco Society 
Hållbar samhällsutveckling kräver väl underbyggda beslut av både företag, myndigheter, 

regioner och kommuner. Swecos mål är att bidra till ett hållbart och växande samhälle genom 

att hjälpa våra kunder till bra beslut. Swecos konsulter är experter på samhällsanalys och våra 

tjänster spänner över ett brett samhällsutvecklingsfält.  

 

Till våra profilområden hör: tillväxtfrågor, samhällsplanering, näringslivsutveckling, 

välfärdsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, forskning och innovation, infrastruktur, vård och 

omsorg, skola och utbildning, organisations- och verksamhetsutveckling samt 

strategiutveckling inom offentlig sektor. Tillsammans har Swecos konsulter inom 

samhällsanalys mångårig erfarenhet av att ta fram kvalificerade utvärderingar, 

undersökningar, prognoser, statistiska underlag, analyser och strategier. 
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1. Inledning 

1.1 Om projektet Smart kompetens 
Projektet ”Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige” (fortsättningsvis ”Smart 
kompetens”) grundas i en problemformulering om tillverkningsindustrins förmåga att 
effektiviseras, förändras och tänka nytt. För att möta utmaningar kopplat till digitalisering, 
robotisering och hållbarhet krävs att industrin har tillgång till rätt kompetenser. Det är också 
av största vikt för att Sverige fortsatt ska ha en tillverkningsindustri som står sig i den globala 
konkurrensen. Låg kompetens är inte bara ett problem för industrin och tillväxten, utan för de 
anställda i företagen som genom att inte kompetensutvecklas kontinuerligt får en svagare 
ställning på arbetsmarknaden.  

För att klara kompetensförsörjningen krävs inte bara nyrekryteringar utan också att industrin 
kan omhänderta och vidareutveckla den kompetens som redan finns i befintliga företag. Det 
handlar både om att validera, kompetensutveckla och synliggöra den personal som finns, men 
också om att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Den sista pusselbiten för en 
hållbar kompetensförsörjning är ett långsiktigt och strategiskt kompetensförsörjningsarbete. 
För det krävs engagemang, tid och resurser – även i högkonjunktur.  

Projektet Smart kompetens tar vid där tidigare projekt slutat (bl.a. ÖMS Smart specialisering 
och Smart industri i ÖMS) för att ytterligare stärka industriföretagens kompetensförsörjning. 
De fem regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland som ingår i 
projektet ska genom kompetensutvecklingsinsatser bidra till en ändamålsenlig 
kompetensförsörjning. Utbildningarna omfattar både ”hard skills” och ”soft skills”. Med det 
avses dels yrkeskompetenser som efterfrågas i industrin, men också kompetens i jämställdhet, 
tillgänglighet och strategiskt ledarskap och kompetensförsörjningsarbete. 

Projektet ska arbeta för att nå målen inom följande fyra resultatområden: 

1. Höjd kompetens för anställda 

Detta resultatområde omfattar kompetensbehov på individnivå som behöver utvecklas för att 
stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden och företagens kompetensförsörjning. Här 
ingår yrkeskompetenser, men också medarbetarskap, ledarskap, handledarskap och 
kompetens i de horisontella principerna. 
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2. Mer inkluderande rekrytering och arbetsplatser 

Projektets jämställdhets- och inkluderingsanalys har visat att rekryteringsbasen för 
tillverkningsindustrin ofta begränsas i onödan. Det beror dels på att rekryteringar kan styras 
av normer om hur en anställd i tillverkningsindustrin ska se ut och vara, men också på att 
kvinnor, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning inte uppfattar 
tillverkningsindustrin och dess företag som attraktiva arbetsplatser. Det finns också ett 
”matchningsglapp” mellan utrikesföddas kompetens och rekryteringar som beror på att 
kunskap och kompetenser inte kunnat valideras. 

3. Främja förmåga till strategisk kompetensförsörjning hos deltagande företag 

Företagen som verkar inom tillverkningsindustrin är i stor utsträckning känsliga för svängningar 
i konjunkturen och förändringar i orderstockar. Det medför att det sällan avsätts resurser och 
tid för ett framåtblickande och progressivt kompetensförsörjningsarbete i tider med mycket 
jobb. För att minska sårbarheten som följer med generationsskiften och den snabba 
utvecklingen i branschen behöver företagen utveckla sin förmåga till analys av det långsiktiga 
kompetensbehovet. Det är i första hand en ledningsfråga, men också en fråga om att anställda 
ser nyttorna av att delta i kompetensutvecklingsinsatser.  

4. Stärka deltagande företags egna lärande 

Ett stort hinder för kompetensutveckling är att det ofta saknas tillgängligt kursutbud som 
motsvarar företagens kompetensbehov. Det beror till stor del på att tekniken går fortare än 
utbildningsanordnares utveckling av kursutbudet. Därför behövs andra metoder för 
kompetensutveckling som kan komplettera det befintliga utbudet av utbildning. Det handlar 
dels om ett större engagemang och tätare samarbete med utbildningsaktörer och dels om 
metoder för intern kunskapsöverföring.  

1.1.1 PROJEKTORGANISATION 

I projektet ingår fem regionalt utvecklingsansvariga aktörer i fem olika län (Sörmland, Uppsala, 
Örebro, Västmanland och Östergötland). Region Östergötland är projektägare och innehar 
ordförandeposten i styrgruppen. I styrgruppen finns också representanter från respektive län.  
Styrgruppen är beställare, mottagare av resultat och resursägare och ansvarar för att 
säkerställa att delprojekten har tillräckliga resurser, mandat och kompetens för att nå 
projektets mål. Styrgruppen ska också bistå med styrning, förberedelser för implementering 
och uppföljning.  
Delprojektledarna i respektive region ansvarar för att driva delprojektet. Det finns även en 
lokal styrgrupp i varje delprojekt som leds av samma person som representerar länet i 
huvudstyrgruppen. Inom varje delprojekt finns också en projektekonom/administratör och 
eventuellt företagsrepresentanter och kompetensförsörjningsstrateger. I övrigt är de lokala 
projektorganisationerna flexibla utifrån de behov som finns och projektets storlek. Projektet 
ska också samverka med Arbetsförmedlingen löpande.  

1.2 Swecos utvärderingsuppdrag 
Sweco ska genom sin utvärdering nära följa projektet från början till slut. Nulägesanalysen är 
den första av totalt tre utvärderingsleveranser till projektet. I halvtid ska Sweco även leverera 
en halvtidsrapport och utvärderingen avslutas med att Sweco levererar en slututvärdering 
med fokus på bedömning av resultat, effekter och måluppfyllelse. En mer detaljerad 
beskrivning av Swecos uppdrag finns i det utvecklade genomförandeförslag som Sweco 
levererat till projektledningen. 
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1.3 Nulägesanalys: vad och varför? 
Denna första stora insats i utvärderingen syftar till att utifrån den dittillsvarande 
materialinsamlingen beskriva och analysera projektet i dess nuläge, samt att bedöma 
förutsättningarna för att nå målen på sikt. Ett viktigt syfte med analysen är därför att om 
möjligt upptäcka och synliggöra risker och kritiska faktorer för måluppfyllelse. Analysen består 
av två huvudsakliga delar: dels undersöks projektets styrning och förutsättningar för 
implementering genom styrgruppsintervjuer och dels analyseras förändringslogik och 
indikatorer. Denna nulägesanalys innehåller också en översikt av forskning och tidigare 
erfarenhet inom området kompetensförsörjning i industrin. 

Som underlag för nulägesanalysen har Sweco genomfört intervjuer med styrgrupp och 
projektledning. Sweco har även studerat projektdokumentation och tillsammans med 
projektet granskat och vidareutvecklat projektlogiken. Som ytterligare underlag för analysen 
har Sweco använt erfarenhet från tidigare uppdrag, forskning och rapporter från bland annat 
Svenskt Näringsliv.  

 

2. Omvärldsanalys 
Många arbetsgivare har stora besvär med att finna, behålla och utveckla medarbetare med 
tillräcklig och rätt kompetens för arbetets innehåll. Konkurrensen om kompetensen är hård 
och andelen företag som redovisar brist på arbetskraft har ökat under senare år. Svenskt 
Näringsliv redovisar i sin rekryteringsenkät 2018 att 69 procent av företagen försökt rekrytera 
under de senaste sex månaderna, och att drygt vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. 72 
procent av dem som försökt rekrytera uppger också att det varit ganska eller mycket svårt. 
Industrin är överrepresenterad i statistiken över arbetsgivare som har svårt att rekrytera.1 

Svensk arbetsmarknad präglas i likhet med den i flera av EU:s medlemsstater av en 
matchningsproblematik som består i att en allt högre andel vakanser sammanfaller med en 
relativt hög arbetslöshet. Ungas yrkes- och utbildningsval är en del i att säkerställa 
matchningen på arbetsmarknaden där arbetsgivarnas krav på yrke och utbildning inte matchas 
av de arbetssökandes kvalifikationer. Samtidigt är arbetssökande efter en utbildning i unga år 
inte ”färdigutbildade” för att möta de krav som ställs i arbetslivet. Arbetsmarknadens 
strukturomvandling bidrar till att kompetenskraven ständigt förändras. Därför handlar 
matchningen på arbetsmarknaden inte enbart om att anpassa befintlig formell utbildning efter 
arbetsmarknadens behov utan även om andra former av kompetensutveckling. 

Syftet med denna korta omvärldsanalys är att tillföra projektet Smart kompetens en del av den 
kunskap som Sweco byggt upp genom tidigare utredningar, kartläggningar och utvärderingar. 
Avsnittet inleds med en översiktlig presentation av kompetensbegreppet, för att sedan kort 
presentera vad forskningen säger om strategiskt kompetensförsörjningsarbete samt vad vi kan 
lära oss av andra projekt. 

2.1.1 KOMPETENSBEGREPPET 

En övergripande och återkommande definition av kompetens är ett samlingsbegrepp för en 
individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. 
Definitionen delar in kompetens i tre huvudsakliga dimensioner:  

• Kunskap 

• Färdighet 

                                                      
1 Svenskt Näringsliv (2018). Rekryteringsenkäten 2018. Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar.  
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• Förmåga 

Kompetens byggs i denna definition upp av hur kunskap (teori och förståelse) och färdighet i 
kombination med förmåga bäst ska användas i relation till arbetsuppgiften. Detta 
överensstämmer väl med hur man i allmänhet uttrycker sig kring begreppet, och denna 
beskrivning kan räcka för att diskutera kompetens på en generell nivå. För att analysera behov 
av kompetens och skapa förutsättningar för strategisk kompetensförsörjning kan det dock 
behövas en mer uttömmande definition. En ändamålsenlig definition behöver också upplevas 
som relevant och applicerbar av företag, samt säkerställa att bedömningen inte kan bli alltför 
godtycklig eller styrd av normer. Exempel på försök till sådana definitioner är SIS standard 
624070:2009 för ledningssystem för kompetensförsörjning och Sveriges referensramverk för 
kvalifikationer (SeQF). Inom flera branschmodeller för validering avgränsas 
kompetensbegreppet ytterligare med att kompetensen ska kunna beskrivas på så sätt att den 
kan: 

a) Utvecklas med organiserande insatser 

b) Mätas och värderas med hög validitet och reliabilitet 

c) Erkännas i någon form av dokumenterad kvalifikation 

Syftet med denna definition är att underlätta arbetet med att identifiera vilka kompetenser 
som är relevanta och kritiska för utförandet av olika arbetsuppgifter och vilka krav på 
kompetens som bör ställas för att arbetsuppgifterna ska utföras på ett sätt som möter 
fastställda krav på exempelvis kvalitet, produktivitet och utveckling.  

Under den senaste tiden har andra typer av kompetenser än yrkeskompetenser kommit att 
betraktas som alltmer viktiga för industrin. I takt med urbaniseringen, generationsskiften och 
växande antal studenter på universitet och högskola har den traditionella rekryteringsbasen 
för dessa sektorer förändrats. Det blir allt viktigare för företagen att kunna framstå som 
attraktiva arbetsgivare som inkluderar och välkomnar en större mångfald av medarbetare. Det 
kan ställa krav på medarbetares ”Soft skills”, som t ex samarbetsförmåga, social förmåga, 
attityd (till arbetet och till kollegor), emotionell intelligens, kommunikationsförmåga och andra 
kompetenser som traditionellt betraktats som personlighetsdrag snarare än kompetens.  

I dagsläget saknas ofta modeller som gör det möjligt för arbetsgivare och andra att beskriva 
dessa färdigheter på ett sätt som inte är alltför godtyckligt eller subjektivt. Samtidigt är det 
ofta motiverat att ta hänsyn till dessa faktorer för att kunna bedöma en individs förutsättningar 
att utföra ett visst arbete eller passa i en viss yrkesroll. För många arbetsgivare är det just 
sådana ”soft skills” som är avgörande för anställning.2 

2.1.2 VAD SÄGER FORSKNINGEN OM NYTTAN AV ATT ARBETA 

STRATEGISKT MED KOMPETENSFÖRSÖRJNING? 

Strategisk kompetensförsörjning är ett begrepp som i regel förstås som företagens förmåga 
att långsiktigt attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens som organisationen behöver för 
att nå sina långsiktiga mål. Det råder bred konsensus i forskningen om att det lönar sig att 
arbeta aktivt med att utveckla sitt humankapital, inte minst för att felrekryteringar kan 
innebära stora ekonomiska förluster för företaget. På företagsnivå har förmågan att rekrytera 

                                                      
2 Sweco Society (2017) Strategisk kompetensförsörjning i små och medelstora företag: Kartläggning av 

genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser.  



SMART KOMPETENS FÖR INDUSTRIN I ÖSTRA MELLANSVERIGE – SWECO 8 

rätt personer3 vid rätt tidpunkt4, på rätt sätt5 och under rätt förutsättningar6 visat sig vara 
centralt för företagens överlevnad, tillväxt och produktivitet.7 Anställda med höga och 
relevanta nivåer av humankapital är mindre benägna att lämna företaget8 och mer sannolika 
att bidra till företagets prestationer.9 

Utveckling av humankapital är viktigt, men det är minst lika viktigt med effektiva strukturer 
och processer i företaget. Utan ett sådant strukturellt kapital riskerar företagets humankapital 
att snarare bestå av en samling individuella kunskaper än en hållbar kunskapsorganisation. 
Processen att omvandla humankapital till strukturellt kapital kan därför vara ett företags 
viktigaste tillgång eftersom det kan få kunskap och kompetens att bestå även om enskilda 
medarbetare lämnar organisationen.10 

En majoritet av forskningen om kompetensprocesser i företag är inriktad på större 
verksamheter, och betydligt mindre forskning finns tillgänglig vad gäller kompetensrelaterade 
processer i små och medelstora företag. Det går dock att identifiera ett antal centrala 
aspekter som präglar förutsättningarna för små och medelstora företag att arbeta strategiskt 
med kompetensförsörjning, och de visar inom vilka områden som offentliga stödinsatser kan 
riktas. Det gäller följande aspekter: 

• Resurser för omvärldsbevakning 

• Beskrivning av kompetensprofiler och validering av personal 

• Rekrytering och kompetensutveckling som medel för tillväxt 

• Minska skillnader i kompetensutveckling utifrån utbildningsform, bransch, 

utbildningsinriktning, ålder och härkomst 

• Förstärka HR-processer i små företag. 

Dessa aspekter är nära förknippade med varandra. Utan en kontinuerlig omvärldsbevakning 
blir det svårt att upprätta strategier för verksamheten. Utan strategier för verksamheten blir 
analyser av vilken kompetens arbetsgivaren behöver på kort och lång sikt alltför oprecisa, vilket 
i sin tur gör att validering och beskrivning av kompetensprofiler ter sig meningslösa.11  

Forskningen visar också att rekrytering och kompetensutveckling som medel för tillväxt 
betraktas som olika angeläget av företag i olika branscher och med olika storlek. Insatser som 
syftar till att förbättra kompetensförsörjningen behöver därför ta hänsyn till vad de aktuella 

                                                      
3 Yakubovich V, Lup D. (2006). Stages of the Recruitment Process and the Referrer's Performance Effect. 

Organization Science 17(6): 710-723 
4 Uggerslev KL, Fassina NE, Kraichy D. (2012). Recruiting Through the Stages: A Meta-Analytic Test of 

Predictors of Applicant Attraction at Different Stages of the Recruiting Process. Personnel Psychology 

65(3): 597-660 
5 Ma R, Allen DG. (2009). Recruiting across cultures: A value-based model of recruitment. Human 

Resource Management Review 19(4): 334-346 
6 Breaugh JA. (2008). Employee recruitment: Current knowledge and important areas for future research. 

Human Resource Management Review 18(3): 103-118 
7 Pfeffer J. (1998). The human equation: Building profits by putting people first. Harvard Business School 

Press: Boston 
8 Shaw JD, Dineen BR, Fang R, Vellella RF. (2009). Employee-organization exchange relationships, 

HRM practices, and quit rates of good and poor performers. Academy of Management Journal 52(5): 

1016-1033 
9 Jiang K, Lepak DP, Hu J, Baer JC. (2012). How Does Human Resource Management Influence 

Organizational Outcomes? A Meta-analytic Investigation of Mediating Mechanisms. Academy of 

Management Journal 55(6): 1264-1294 
10 Jacobsen, K. Hofman-Bang, P. Nordby Jr, R. (2005),"The IC Rating™ model by Intellectual Capital 

Sweden", Journal of Intellectual Capital, Vol. 6 Iss 4 pp. 570 – 587 
11 Trygghetsfonden, TSL (2016). Kompetens för arbete. Utveckling av omställningsstöd genom stärkta 

möjligheter till validering och utbildning. 
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företagen har för behov. Ett företag som inte vill anställa fler men ändå öka sin produktivitet 
kommer vara mer intresserad av interna kompetensutvecklingsinsatser än ett företag vars 
produktivitet primärt kan ökas genom nyrekryteringar.12  

Vidare visar forskningen att det finns stora skillnader mellan olika gruppers deltagande i 
formell utbildning (kurser), icke-formell utbildning (seminarier, arbetsplatsträffar, 
handledning) och informell utbildning(vardagslärande). Vuxenutbildning är utbrett i Sverige 
men deltagandet skiljer sig åt beroende på branschtillhörighet, utbildningsnivå, kön, härkomst 
och ålder. Utrikesfödda deltar exempelvis i betydligt lägre utsträckning i icke-formell utbildning 
eller personalutbildning, och män är kraftigt överrepresenterade inom utbildningar om teknik 
och tillverkning. 

Forskningen tyder även på att valet av HR-praktik13 varierar betydligt mer inom gruppen små 
och medelstora företag än bland större företag. En förklaring till detta är att de mindre 
företagen saknar resurser och kunskap inom området.14 Det är vanligt, i synnerhet bland 
mindre företag, att praktiker och verktyg som bevisligen fungerar inte används eftersom det 
innebär för stora initiala kostnader i samband med implementering. En annan delförklaring till 
detta är kunskapsbrist, som i sin tur ofta är en följd av att företaget inte avsatt resurser för att 
bedriva ett strategiskt HR-arbete.15 

2.1.3 VAD KAN VI LÄRA OSS AV ANDRAS ARBETE MED STRATEGISK 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING? 

År 2017 genomförde Sweco en omfattande kartläggning med syfte att identifiera insatser som 
syftar till att stärka små och medelstora företags förutsättningar för ett strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete. Kartläggningen omfattade offentligt finansierade projekt inom 
socialfonden, regionalfonden, Interreg och utlysningar från Vinnova och Tillväxtverket. Några 
generella slutsatser från kartläggningen var: 

1. Projekten erbjuder i stor utsträckning någon form av utbildningsinsats, i första hand 
icke-formell och kortare utbildning som levereras av externa utbildningsleverantörer. 
Få projekt utvecklar eller prövar former för alternativa och icke-traditionella lärandeformer 
eller organisering av arbetsprocesser som form för kompetensutveckling. Detta fokus 
på utbildning i form av kurs kan kopplas samman med bristande förståelse för 
kompetensbegreppets tre dimensioner och hur framför allt ”färdighet” och ”förmåga” 
utvecklas. 

2. Få projekt utgår från en strukturerad bedömning av personalens befintliga 
kompetensläge i förhållande till uppsatta verksamhetsmål, och få projekt erbjuder 
någon form av systematisk uppföljning av genomförda utbildningsinsatser. 

3. Validering förekommer i högst begränsad utsträckning som verktyg i projekten som är 
riktade till företag. En viktig anledning är rimligtvis att det saknas erkända 
branschmodeller för flera branscher. 

4. En majoritet av projekten inom strukturfonderna är inriktade på utbildningar till en stor 
grupp individer eller företag. Projekten baseras på en enhetlig bild av kompetensbehov 
som inte rör omvärldsfaktorer som kan komma att påverka kompetenskrav för en 

                                                      
12 Tillväxtverket (2015). Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Delrapport från Företagens 

villkor och verklighet 2014. 
13 Aktiviteter som syftar till att hantera kompetenser inom företaget och säkerställa att dessa är i linje med 

företagets mål. 
14 Pearson, T. R., Stringer, D. Y., Mills L. H., & Summers, D. F., (2006). Micro vs Small Enterprises: A 

Profile of Human Resource Personnel, Practices and Support Systems. Journal of Management 

Research, 6(2): s. 102-112. 
15 Personal & Ledarskap (2013): HR mer strateg än vd. (2013)3, sid. 4. 
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bransch eller grupper av företag och deras anställda. 

Som del av kartläggningen genomfördes också sju fallstudier som syftade till att fördjupa 
förståelsen för företagens förutsättningar för strategiskt kompetensförsörjningsarbete. De 
projekt som ingick i fallstudien var Avanto (Business Region Göteborg), Validerad 
kompetensutveckling CNCTeknik (Skärteknikcentrum Sverige), Kompetenslyft industri (IUC 
Norrbotten), Blekinge utveckling i samverkan (Länsbygderådet i Blekinge), Företagslyftet Väst 
(Göteborgs tekniska college), Affärskraft Värmland (Handelskammaren Värmland) samt 
Dalalyft (Västerbergslagens utbildningscentrum). Baserat på fallstudierna och tidigare kunskap 
kunde Sweco dra följande slutsatser: 

• De deltagande företagen har generellt varit positiva till insatserna. Samtidigt är det 
mycket sällan som uppföljning sker av i vilken utsträckning insatsen har skapat 
hållbara effekter i företagen. 

• En framgångsfaktor i projekten har varit att koppla kompetensfrågan till företagens 
affärs- och verksamhetsutveckling. Projekt som KompLyft och Affärskraft Värmland 
har exempelvis inletts med omfattande nuläges- och omvärldsanalyser kopplade till 
företagens utveckling. Resultatet av analyserna har sedan legat till grund för valet av 
utbildningsaktiviteter. Denna lärdom ligger i linje med tidigare utvärderingar16 på 
området; de visar att insatser för att fördjupa eller bredda de anställdas kompetens, 
som ett medvetet led i en mer långsiktig affärs- eller verksamhetsutveckling, är att 
föredra framför individinriktade insatser som enbart har löst samband med 
verksamhetens utveckling. 
 

• Behovsanpassade och flexibla utbildningsinsatser fungerar bättre än när projektet på 
förhand definierar vilka utbildningsinsatser som efterfrågas av målgruppen. 
Företagen ombeds här lyfta blicken och fokusera på omvärldstrender och faktorer 
som kommer att påverka företaget på sikt, med hänsyn till exempelvis framtida 
kvalitets- och miljökrav eller generationsväxling. En utmaning för ESF-finansierade 
projekt är dock att utforma en budget utifrån ett på förhand okänt behov. Vidare är 
en lärdom i flera av projekten att man bör erbjuda flexibla utbildningsformer som 
passar företagen. Kostnaden för en utbildning verkar inte vara det största hindret, 
utan snarare att finna tid för personalen att genomgå en utbildning. 
 

• Insatser bör även innefatta ledarskapsfrågor. Ett ensidigt fokus på utbildning i 
yrkesspecifika kompetenser riskerar att inte ge några hållbara förändringar hos de 
deltagande företagen. Det innebär att utbilda eller på annat sätt stödja företagen i att 
dela nya kunskaper internt och stärka de interna kompetensförsörjningsprocesserna.  
 

• Erkännande av kunskapsuppbyggnad stärker engagemanget. Kompetensutveckling 
som leder till erkännande i form av branschcertifikat motiverar medarbetarna att ta 
större eget ansvar för sin kompetensutveckling. Detsamma gäller för granskning av 
kvaliteten i företagens processer.  
 

• Det har också visat sig vara en tydlig framgångsfaktor att i detta arbete utgå från 
erkända branschmodeller för validering. Fördelarna med detta är att kunna identifiera 
gap i de anställdas kompetensnivåer. Branschvalidering gör också 
kompetensutvecklingsinsatser mer effektiva och träffsäkra samt underlättar 

                                                      
16 Svensson, L., Ehneström, C. & Ellström, P-E (2013). Arbetsplatsutveckling genom projekt. En syntes 

av kunskap om och från nio ESF-projekt. Slutrapport; Ellström, P.-E (2010). Forskning om 

kompetensutveckling i företag och organisationer. I: Kock, H. (red.) Arbetsplatslärande. Att leda 

och organisera kompetensutveckling. Lund: Studentlitteratur 
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arbetsgivarens förståelse av vilka kompetenser som är kritiska för bibehållen 
konkurrenskraft. Få av företagen i kartläggning utgick dock från en erkänd 
valideringsprocess för att kartlägga personalens reella kompetens.  
 

• Fallstudierna indikerar att mer omfattande insatser till en mindre grupp företag kan 
bidra mer till hållbara resultat än många begränsade insatser. 
 

• Lärandet i projekten är i regel begränsat. Positiva resultat och framgångsfaktorer har 
sällan överförts till andra projekt eller verksamheter. 
 

• Innovativa lärandeformer används sällan. Majoriteten av projektet genomför 
kompetensutveckling i kursform. Forskning visar på att detta inte räcker eftersom 
kompetens byggs av kunskap (teori och förståelse) och färdighet i kombination med 
förmåga att bedöma hur kunskap och färdighet bäst ska användas i relation till 
arbetsuppgiften. Kompetensutveckling genom lärande i arbete (t.ex. jobbrotation, 
internt mentorskap, planerad färdighetsträning med uppföljning) prövas bara i 
undantagsfall, men då med goda resultat. Lärande i form av nätverk och handledning 
i arbetet samt instruktioner från leverantörer i samband med installation av ny teknik 
etc. registreras sällan som kompetensutveckling och särskilt inte om det saknas en 
dokumenterad process för kompetensförsörjning i företaget. Inte desto mindre är 
den väsentlig att diskutera när det gäller hur vi definierar kompetens som en 
kombination av kunskap, färdighet och förmåga. 
 

• Offentliga insatser för kompetensutveckling i företag har historiskt haft en tydlig 
individansats snarare än ett verksamhetsperspektiv. Effekterna av detta tros bli en 
generell kompetensutveckling av enskilda medarbetare som har oklar relevans för 
arbetsgivaren, snarare än strategisk försörjning av kompetens i företaget utifrån vad 
som krävs för att vara konkurrenskraftigt. 
 
 

3. Projektets nuläge 
Projektet Smart kompetens befinner sig i övergången mellan analys- och planeringsfasen och 
genomförandefasen. Arbetet med att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven i de 
deltagande företagen är genomfört i samtliga delprojekt. Rekryteringen av företag har i stora 
drag löpt som planerat, i vissa delprojekt finns dessutom ett överskott av intresserade företag. 
Delprojektet i Västmanland har till följd av bland annat en pågående omorganisation hamnat 
lite efter i planeringen men tycks av allt att döma vara ikapp övriga delprojekt och redo att 
påbörja genomförandefasen. Samtliga projekt har upphandlat utbildningar inför 
genomförandefasen. I följande avsnitt redogörs för projektets förändringsteori, styrgruppens 
samlade bild av projektets förutsättningar och utmaningar samt Swecos analys.  

Swecos övergripande bedömning är att projektet Smart kompetens är väl organiserat och att 
det finns många goda förutsättningar för måluppfyllelse. De utmaningar som föreligger rör i 
första hand dimensionering och inriktning för projektets aktiviteter i förhållande till målen  

3.1 Förändringsteori 
En förändringsteori är den teori enligt vilken vi antar att resultat och effekter uppstår givet 
vissa insatser. Vi kan bygga en förändringsteori på evidens – det kanske är väl belagt att 
insatser av en viss typ tenderar att leda till vissa resultat. För att en förändringsteori ska vara 
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välfungerande krävs det 1) att de antaganden som inbegrips med hög sannolikhet är korrekta, 
samt 2) att själva förändringskedjan hänger ihop på ett logiskt sätt. 

3.1.1 MÅLKEDJA 

Förändringskedjan, som vi också kan kalla mållogiken, målkedja eller projektlogiken, är den 
tänkta sekvens enligt vilken resurser omsätts i aktiviteter, som leder till resultat, som leder till 
effekter. Om vi för tillfället bortser från resursledet ser den ideala projektlogiken ut såhär: 

 

 

Vi kan t ex tänka oss att vi genomför en utbildningsaktivitet, och att vi observerar en 
kunskapshöjning i målgruppen jämfört med en baslinjemätning. En före-och-eftermätning 
således, där deltagarna vet mer efter aktiviteten än de gjorde före. Vi har då uppmätt ett 
resultat. 

Att mäta resultat och effekter är en sak, att rigga en projektlogik sker dock i förväg, och förlitar 
sig därför på hypoteser avseende vad som rimligen kan leda till vad. Det är alltså dessa 
antaganden som utgör förändringsteorin. Frågan avseende projektlogiken är om en aktivitet 
rimligen kan antas leda till ett resultat; och om resultat rimligen kan tänkas leda till önskad 
effekt. 

3.1.2 MÅLGAP OCH MÅLLÄCKAGE 

För att granska att denna kedja av antaganden är sammanhängande, vill vi identifiera 
eventuella målgap respektive målläckage. Målgap är när det inte finns en aktivitet som kan 
tänkas leda till ett önskat resultat. Målläckage är när det finns en aktivitet som inte bidrar till 
de önskade resultaten. Frågan om målläckage är frågan om att hushålla med resurserna, dvs. 
att använda en given resurs till det den är avsedd för. 

Figur 1. Målgap. Vilken aktivitet ska skapa det önskade resultatet? 

 

  

Figur 2. Målläckage. Vilka resultat förväntas aktiviteterna skapa? 

 

 

 

 

??? Resultat Effekt

Aktivitet Resultat Effekt

Aktivitet ???

Aktivitet Resultat Effekt 
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3.1.3 MÅL OCH SYFTEN FÖR PROJEKTET SMART KOMPETENS 

I tabellen nedan sammanfattas projektets förändringsteori. Det har skett förändringar i 
densamma sedan projektets analys- och planeringsfas. I samråd med utvärderarna har 
projektmål och indikatorer omformulerats för att bli mer förändringsinriktade, specifika och 
mätbara. De omarbetade målen godkändes formellt i samband med ett styrgruppsmöte i 
november 2018. 

Tabell 1. Förändringsteori Smart kompetens 

Nivå Beskrivning 

Långsiktig effekt Att kompetensutveckling bidrar till att säkra framtida kompetensförsörjning. En mindre 

diskriminerande arbetsmarknad från ett likabehandlingsperspektiv. Bryta könssterotypa 

mönster på arbetsmarknaden. 

Kortsiktig effekt Kvinnor och män från deltagande organisationer har stärk sin ställning på arbetsmarknaden 

genom kompetensutveckling som utgår från deltagarens, verksamhetens och 

arbetsmarknadens behov. Deltagande organisationers tillgång till arbetskraft med rätt 

kompetens underlättas. Kvinnor och män från PO2 får ökade erfarenheter som leder till att 

de närmar sig arbetsmarknaden. 

Projektmål Höjd kompetens för 

anställda 

Mer inkluderande 

rekrytering och 

arbetsplatser 

Stärka deltagande 

företags förmåga till 

strategisk 

kompetensförsörjning 

Stärka 

deltagande 

företags egna 

lärande 

Resultatindikatorer 80 % av anställda 
deltagare ska uppleva 

höjd kompetens 

80 % av anställda 
deltagare känner sig 

tryggare i sin yrkesroll 

90 % av anställda 
deltagare är positiva till 

fortsatt 
kompetensutveckling 

 

80 % av anställda 
deltagare ska få ökad 

förståelse och kunskap 
om hur man bidrar till en 

inkluderande 
arbetsplatskultur 

80 % av företagen har 
fått ökad kunskap om 
horisontella principer 

80 % av företagen anger 
att de har verktyg för att 
tillämpa sina kunskaper 
om horisontella principer 
i rekryteringsprocessen 

80 % av företagen anger 
att de har verktyg för att 
tillämpa sina kunskaper 
om horisontella principer 

i arbetet med att 
utveckla en 

inkluderande 
arbetsplatskultur 

Metod/arbetssätt för 
kompetenskartläggning 

finns framtagen som kan 
användas efter projektet 

80 % av företagen har fått 
ökad kunskap om hur man 

bedriver strategisk 
kompetensförsörjning 

80 % av företagen anger 
att de har verktyg för att 
tillämpa sina kunskaper 

om strategisk 
kompetensförsörjning 

80 % av företagen anger 
att de känner till det 

regionala arbete som görs 
inom strategisk 

kompetensförsörjning 

Minst 1 
handledare 

utbildad på 50 % 
av företagen 
(proportionell 

fördelning 
kvinnor/män) 

80 % av företagen 
anger att de 

genom projektet 
fått metoder för 

arbetsplatslärande 

 

3.2 Målanalys 
Swecos övergripande bedömning är att projektlogiken generellt är tydlig. Logiken har 
dessutom förtydligats och diskuterats tillsammans med projektet. Sweco ser därför ingen 
anledning att kommentera hela projektlogiken i detalj. I följande avsnitt redogörs istället för 
de analyspunkter som vi bedömer som mest relevanta utifrån det material som samlats in för 
nulägesanalysen. Eftersom Sweco inte har full insyn i kursinnehåll, omfattning av enskilda 
utbildningsaktiviteter eller kartläggningen av företagens behov ska avsnittet inte förstås som 
skarpa rekommendationer, utan som ett sätt att förhålla sig till projektmålen och upptäcka 
potentiella fallgropar i tid.  
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3.2.1 RISK FÖR MÅLGAP OCH MÅLLÄCKAGE 

1. Det finns flera effektmål som relaterar till PO2-deltagares etablering på 
arbetsmarknaden, diskriminering och likabehandling. Swecos uppfattning är att PO2-
deltagare endast ska få del av utbildningsinsatser i projektet om det finns platser 
över, och att förstärkningen av PO2-deltagares ställning på arbetsmarknaden 
därmed ska ske genom målområde 2: Mer inkluderande rekrytering och 
arbetsplatser. Swecos bedömning är att det finns en risk för att projektets aktiviteter 
inte fullt ut står i proportion till detta mål i alla regioner.   

2. Valet av utbildningsaktiviteter kan i sig utgöra en risk för målgap. Det är avgörande 
att valet av utbildningsaktiviteter är strategiskt och har tydlig relevans för projektets 
måluppfyllelse. En bra tumregel är att varje aktivitet ska gå att härleda till 
resultatindikatorerna, och att aktiviteterna också avgränsas därefter.  

3.    Även när det gäller balansen mellan aktiviteter inom respektive målområde finns det 
anledning att vara uppmärksam på risker för målgap.  Det finns 1 070 enskilda kurser 
under mål 1, 210 under mål 2, 91 för mål 3 och 146 för mål 4. Det finns också stora 
regionala skillnader: bland annat saknar Örebro/Karlskoga helt aktiviteter för mål 3 
och 4, och mål 2 verkar vara svagt prioriterat i Sörmland. Det finns generellt en stor 
övervikt på mål 1.17 
 

4.   På motsvarande sätt som målgap kan uppstå om aktiviteter inte tydligt kan relateras 
till resultatmål kan också målläckage uppstå. Aktiviteter som inte tydligt bidrar till 
projektets måluppfyllelse bör vara mycket tydligt motiverade utifrån företags 
utvecklings- och kompetensbehov för att inte orsaka målläckage.  

 

3.3 Styrgruppens bild 
Styrgruppen har generellt en positiv bild av hur projektet har löpt hittills och dess 
förutsättningar för måluppfyllelse. Med undantag för Västmanland förefaller samtliga 
delprojekt ha utvecklats enligt planen. Även Västmanland tycks dessutom efter initiala 
problem vara på god väg att komma ikapp övriga delprojekt. Kompetenskartläggningarna tycks 
ha löpt på bra och de resultat projekten kunnat se hittills har inte bjudit några större 
överraskningar. Det finns viss skillnad mellan delprojekten avseende inriktningen på 
utbildningarna. Ett delprojekt betonar exempelvis yrkeskompetenser i sina planerade 
utbildningar medan ett annat är mer inriktat på ledarskap.  

Det finns stor samstämmighet i styrgruppen om att projektet har de kompetenser som krävs 
för att projektet ska bli lyckat. Det finns också samstämmighet om samarbete och dialog med 
ESF-rådet, som samtliga styrgruppsmedlemmar bedömer fungerar bra.  

3.3.1 PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Samtliga styrgruppsmedlemmar bedömer att förutsättningarna för måluppfyllelse är goda. 
Behovet av projektet är väl förankrat i industrin, och i en del delprojekt sitter representanter 
från företagen med i den lokala styrgruppen. I Uppsala har delprojektet även knutit till sig 
styrgruppen för teknikcollege i Uppland som referensgrupp. Det finns stor samsyn i 
styrgruppen kring projektets åtagande gentemot de deltagande företagen. Det innebär bland 
annat att det är av stor vikt att genomförandefasen inte försenas samt att utbildningarna känns 
relevanta och inte innebär något större produktionsbortfall för företagen. Det ses också som 
kritiskt inför framtiden att företagen engagerar sig i kompetensutveckling på samma sätt som 
de engagerar sig i yrkesutbildning på gymnasial nivå.  

                                                      
17 Enligt kursstatistik från 2019-02-21 (källa: projektledningen). 
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Utöver vikten av att genomförandefasen inte fördröjs lyfter styrgruppsmedlemmarna även 
några andra utmaningar. En av dem som relaterar till projektekonomin är att 
statsstödsreglerna innebär en stor administrativ börda. Det är också ett invecklat regelverk 
som svenska ESF-rådet saknar en konsekvent hållning till. Därför är det viktigt att projektet så 
långt som möjligt sätter sig in i reglerna, för en aktiv dialog med ESF-rådet, och på så sätt kan 
minimera statsstöds-relaterade utmaningar.  

Styrgruppsmedlemmarna bedömer att projektet har den kompetens och de resurser som 
krävs. Det finns också mycket erfarenhet av att arbeta med samma frågor både i projektform 
och i den reguljära verksamheten. Vissa styrgruppsmedlemmar lyfter vikten av att alla förstår 
projektet på samma sätt och strävar åt samma håll som en avgörande förutsättning för att 
projektet ska lyckas. I styrgruppen finns olika uppfattningar om huruvida alla medlemmar vill 
åt samma håll, bland annat vad gäller långsiktiga resultat och implementering. För att projektet 
ska kunna genomföras på ett effektivt och koordinerat sätt krävs att det finns engagemang 
och samsyn i styrgruppen om projektets syften, mål och genomförande.  

3.3.2 STYRGRUPPENS ROLL OCH ANSVAR 

Det förefaller inte ha förekommit så mycket diskussioner i styrgruppen om styrgruppens roll 
och uppgifter. Trots detta har styrgruppsmedlemmarna en relativt samstämmig bild av vad 
som förväntas av dem. Att hantera risker, fatta större projektrelaterade beslut och stödja 
delprojekten beskrivs som styrgruppens centrala uppgift av dem själva. 
Styrgruppsmedlemmarna upplever också att arbetsfördelningen mellan styr- och 
projektgruppen är tydlig samt att rätt frågor i regel hanteras av styrgruppen. Samarbetet och 
kontakten med de lokala styrgrupperna upplevs fungera bra. Hittills har delprojekten inte varit 
i behov av något akut eller omfattande stöd från styrgruppen. Det upplevs som särskilt positivt 
att projektet har en så pass tydlig plan där avsteg kan upptäckas och hanteras snabbt.  

En styrgruppsmedlem lyfter särskilt vikten av att styrgruppen inte enbart fokuserar på att 
stödja projektets genomförande utan också ansvarar för lärandeprocessen. Det innefattar att 
ta initiativ till och leda en strukturerad lärprocess som sedan kan lägga grunden för långsiktig 
implementering. 

3.3.3 PROJEKTETS FRAMTID 

Styrgruppen ser positivt på projektets möjligheter att nå sina mål och nå långsiktiga resultat. 
Generellt förväntas effekterna av projektet bli bättre matchning mellan utbildning och 
industrins behov, förbättrad anställningsbarhet och högre strategisk kompetens i företagen. 
Flera styrgruppsmedlemmar lyfter också det interna lärandet som ett viktigt resultat. Som 
regionalt utvecklingsansvariga har de deltagande delprojekten ansvar för att ha en överblick 
och det långsiktiga, strategiska perspektivet som inte är möjligt för varje enskilt företag att ha. 
Genom projektet hoppas medlemmarna att de ska kunna lära sig mer om företagens behov 
och förutsättningar.  

Det finns dock flera olika perspektiv på långsiktighet och implementering i projektet. Medan 
vissa styrgruppsmedlemmar ser framför sig att arbetssätt och metoder (t ex hur man arbetat 
mot företagen) som utvecklas inom projektet på något sätt bör implementeras i 
linjeorganisationer, så ifrågasätter andra om detta hör hemma i offentliga, regionala aktörers 
ordinarie verksamhet. Det finns därmed skilda uppfattningar om huruvida projektets 
långsiktiga resultat i första hand är till för regionalt utvecklingsansvariga eller främst ska vara 
till för företagen. Är projektets mål ett strukturkapital för företagen i deras arbete med 
strategisk kompetensförsörjning, eller ska det vara en struktur för hur det offentliga kan arbeta 
med att stötta företagen i deras arbete? 

3.3.4 METODUTVECKLING OCH IMPLEMENTERING 

Strukturfonderna syftar till strukturpåverkan, så även socialfonden. Ofta handlar detta om den 
metodutvecklande delen; kommer ett projekt skapa nya, bättre arbetssätt, som används och 
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skalas upp för att skapa en större nytta? I arbete med metodutveckling är det centralt att det 
finns en ram för dem som ska pröva metoden operativt. Det behöver bland annat vara tydligt 
vad som ska implementeras och var metoden ska implementeras, det vill säga vem eller vilka 
som är mottagare av resultaten och de arbetssätt som utvecklats i projektet.  

För att projektet ska ge hållbara resultat krävs att metoder och arbetssätt som visat sig fungera 
kan fortsätta tillämpas även efter projektets slut. I intervjuer med styrgruppen har Sweco 
uppfattat att det saknas enighet i styrgruppen om frågor som rör implementering av projektets 
resultat. Det finns inte heller något tydligt mål för projektet knutet till metodutveckling och 
implementering. Det är dock tydligt att samtliga styrgruppsmedlemmar har förhoppningar om 
hållbara resultat i form av strukturer, arbetssätt och metoder för kompetensförsörjning.  

Sweco ser därmed att det kan finnas behov av att förtydliga dels vad metodutvecklingen och 
arbetet i projektet ska leda till i termer av förändring av strukturer, och dels var metoden ska 
implementeras. En viktig fråga i detta sammanhang är om metoderna i första hand är avsedda 
för offentliga aktörer (ex. tillväxtansvariga regionala aktörer) eller för näringslivsaktörer 
(enskilda företag, branschorganisationer eller dylikt). Vem som är den tänkta mottagaren av 
resultaten har stor betydelse för hur dessa ska prioriteras och paketeras.  

Här kan det också finnas anledning för projektet att ta hänsyn både till praktiska faktorer och 
principiella faktorer. Med praktiska faktorer avses olika aktörers handlingsutrymme och 
praktiska möjligheter att fungera som implementeringsyta. Principiella faktorer rör olika 
aktörers presumtiva ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna: vilket ansvar är rimligt att 
staten respektive näringslivet tar för kompetensförsörjning i företag?  

3.3.5 STRUKTURELLT KAPITAL 

Forskningslitteraturen betonar vikten av att kombinera kompetensutveckling i yrkeskunskaper 
med strategiska insatser som ledarskapsutveckling, arbete med långsiktig strategisk 
kompetensförsörjning och affärsplanearbete. I motsats till humankapital ger sådan strategisk 
utbildning ett strukturellt kapital som minskar sårbarheten i företag. Detta avspeglas tydligt i 
projektets tredje målområde: stärka deltagande företags förmåga till strategisk 
kompetensförsörjning.  

Projektets lista med aktiviteter innehåller flera aktiviteter med tydlig bäring på företags 
möjlighet att bygga ett strukturell kapital, men det finns också flera aktiviteter där kopplingen 
är mindre tydlig (exempelvis ”Ultraljud” och ”Gjutmaskin”). Delprojektet i Örebro län har inga 
aktiviteter knutna till mål 3. Sweco ser därför att det finns anledning att vara vaksam på att det 
dels finns aktiviteter, och att aktiviteterna tydligt bidrar till att stärka företagens strukturella 
kapital. Detta särskilt som forskningen så tydligt understryker vikten av strategiska insatser för 
att kunna nå hållbara resultat.  
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