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FÖRORD
Sweco har haft förmånen att få följa ESF-projektet Smart kompetens för industrin som drivs i samverkan

mellan regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS). Detta är en slutrapport som innehåller en summativ utvär-

dering av projektet med fokus på resultatredovisning samt analys och bedömning av projektets mål- och

resultatuppfyllelse. Slutrapporten ger inte en heltäckande bild av projektets omfattande utbildningsinsat-

ser och aktiviteter utan är att betrakta som ett bidrag till projektets slutrapport till ESF.

Sammanfattningsvis bedömer Sweco att Smart kompetens för industrin har bidragit till att höja kompe-

tensen hos företagens anställda och sannolikt stärkt deras ställning på arbetsmarknaden åtminstone un-

der de närmaste åren. Utbildningarna som genomförts har varit verksamhetsnära och behovsstyrda och

har sannolikt förbättrat företagens tillgång till arbetskraft med rätt kompetens genom vidareutbildning av

de anställda. Det är oklart i vilken utsträckning de identifierade kompetensbehoven har utgått från ar-

betsmarknadens behov, men det framstår tydligt att företagens behov har stått i centrum. Projektet har

vidare bidragit till att kunskapen om hur och varför ojämställdhet, bristande tillgänglighet och diskrimi-

nering uppstår på arbetsmarknaden har ökat. Men för att få genomslag och uppnå de effektmål projektet

har på området måste fler insatser genomföras för att belysa hur ”hela kedjan” från vaggan till graven ser

ut både nationellt och i regionen och hur olika aktörer kan samverka.

Konsulterna som skrivit rapporten är Mona Hallström Hjorth, Karin Forss och Alva Roxell.

Sweco – Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling.  Med 15 000 ingenjörer, arkitekter och
miljöexperter kan vi både visa på morgon-dagens lösningar och samtidigt bidra till FN:s samtliga globala mål.
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1. INLEDNING

1.1 SWECOS UPPDRAG

Sweco har följt projektet Smart Kompetens för industrin sedan hösten 2018. Sedan utvärde-
ringsuppdraget inleddes har Sweco levererat löpande processtöd till, primärt, huvudprojektets
projektledare. En nulägesanalys levererades i februari 2019, ett arbete som även omfattade
stöd till projektet för att justera målformuleringar, indikatorer och förändringsteorin (projektlo-
giken). Nulägesanalysen innehöll en översikt av forskning och tidigare erfarenhet inom områ-
det kompetensförsörjning inom industrin. Under våren 2019 utformade Sweco tillsammans
med projektledningen en deltagarenkät för nollbasmätning, med utgångspunkt i projektets mål
och resultatindikatorer. I december 2019 levererade Sweco en halvtidsutvärdering. Halvtidsut-
värderingen hade två fokus, dels på projektets genomförande, dels projektets förväntade
måluppfyllelse. Sweco samlade in empiriskt material genom den självskattningsenkät på indi-
vidnivå som genomförts sedan våren 2019, en dokumentanalys av lägesrapporter, platsbesök i
samtliga fem delprojekt och djupintervjuer med delprojektledarna samt intervjuer med före-
tagsrepresentanter.

1.2 METOD OCH GENOMFÖRANDE FÖR SLUTUTVÄRDERINGEN

Sweco har i samråd och dialog med projektledaren beslutat att genomföra en bidragsanalys för
den mer summativa slututvärderingen. Bidragsanalysen har både ett formativt och summativt
syfte, vilket innebär att den kan användas för att undersöka såväl måluppfyllelse som arbets-
processer. Bidragsanalysen är vidare flexibel och den möjliggör en nyanserad bedömning av de
oförutsedda avtryck som ofta uppstår i komplexa utvecklingsprogram1. Bidragsanalysen vilar
på följande antaganden:

a) om den underliggande förändringslogiken är relevant,
b) om insatserna genomförs/implementeras enligt plan och med en hög kvalitet,
c) om det är möjligt att observera relevanta framsteg på resultatnivå och om
d) inga omvärldsfaktorer eller alternativa förklaringar gör sig gällande då är det
e) sannolikt att satsningen bidrar till önskade effekter, även om en sådan kausalitet inte

kan styrkas genom direkta observationer.

Slututvärderingen bygger på följande underlag: en självskattningsenkät som utformats för pro-
gressionsmätning på individnivå, där enkätsvaren blir ett viktigt underlag för slututvärde-
ringen. Intervjuer har gjorts med ett 10-tal företag som deltagit i projektet, delprojektledare

1 Svensson et al. Att fånga effekter av program och projekt (2013).
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och huvudprojektledare samt ordföranden i styrgruppen. Sweco har även tagit del av Add Gen-
ders slutrapport avseende företagens arbete med intersektionella analyser och andra underlag
från projektet.

1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH DISPOSITION

Fokus för den här rapporten är mål och resultatuppföljning och en bedömning av vilka avtryck
projektet förväntas bidra till på längre sikt. Slutrapporten redovisar inte för samtliga delar i ge-
nomförandet av projektet (analys-/planeringsfas hösten/vintern 2018/-19, genomförandefas
våren/sommaren 2019/-20 och avslutningsfas sommaren 2020), det vill säga samtliga aktivi-
teter som projektet har genomfört då Sweco inte har haft full insyn i kursinnehåll, omfatt-
ningen av enskilda utbildningsaktiviteter eller kartläggningen av företagens behov.

Slutrapporten inleds med en kort beskrivning av projektet Smart Kompetens för industrin och
den förändringslogik projektet arbetat utifrån. Därefter följer en redovisning av resultat kopp-
lade till de fyra mål som projektet strävat mot att uppfylla utifrån den materialinsamling som
utvärderaren gjort för den summativa utvärderingen. Resultatkapitlet omfattar även en redo-
visning av projektets arbete med horisontella principer, samverkan, implementering och kom-
munikation. Slutrapporten avslutas med en sammanfattande bidragsanalys och slutsatser.
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2. SMART KOMPETENS FÖR INDUSTRIN

Projektet ”Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige” (fortsättningsvis ”Smart kom-
petens”) grundas i en problemformulering om tillverkningsindustrins förmåga att effektivise-
ras, förändras och tänka nytt. För att möta utmaningar kopplade 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 före-
tagen som genom att inte kompetensutvecklas kontinuerligt får en svagare ställning på ar-
betsmarknaden. För att klara kompetensförsörjningen krävs inte bara nyrekryteringar utan
också att industrin kan omhänderta och vidareutveckla den kompetens som redan finns i be-
fintliga företag. Det handlar både om att validera, kompetensutveckla och synliggöra den per-
sonal som finns, men också om att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Den sista
pusselbiten för en hållbar kompetensförsörjning är ett långsiktigt och strategiskt kompetens-
försörjningsarbete. 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 ingått i pro-
jektet har genom kompetensutvecklingsinsatser bidragit till en ändamålsenlig kompetensför-
sörjning. Utbildningarna har omfattat både yrkeskompetenser som efterfrågas i industrin, men
även kompetens i jämställdhet, tillgänglighet och strategiskt ledarskap och kompetensförsörj-
ningsarbete. Smart kompetens primära målgrupp har varit de anställda i deltagande företag,
såväl arbetare som tjänstemän och chefer/ledare. Totalt har 68 företag deltagit, från olika in-
dustribranscher, i projektet och cirka 6200 personer har deltagit i utbildningsinsatserna.

Region Östergötland har varit både projektägare för huvudprojektet och projektägare för del-
projektet i Östergötlands län. Skill, ett företag som ägs gemensamt av företag och offentliga
organisationer, har upphandlats för att leda delprojektet. Delprojektet har omfattat 1480 delta-
gare i åtta företag. Projektledaren har arbetat aktivt med regelbundna besök hos delprojektets
sju företag. Ledarskap, kultur och värdegrund framträder som centrala teman i de utbildnings-
insatser som genomförts.

Region Västmanland har varit projektägare för delprojektet i Västmanlands län. Den ekono-
miska föreningen Jobba i Västerås (JiV)/Competence har upphandlats som projektledare. Del-
projektet har omfattat 1219 deltagare i 28 företag. Initialt var digitalisering ett tydligt tema i
delprojektet, men det har justerats efter personalförändringar i företagen.

Region Uppsala har varit projektägare för delprojektet i Uppsala län. Delprojektet har genom-
förts operativt genom Region Uppsala och har omfattat 485 deltagare i fem företag. Arbetet i
delprojektet har skett i samarbete med Region Uppsalas kompetensförsörjningsstrateg samt
Teknikcollege i Uppland som erbjuder gratis handledarutbildningar. Utbildningsinsatserna har
haft stort fokus på ledarskap, medarbetarskap och kultur.
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Karlskoga kommun har genom sin vuxen- och KY-utbildning varit projektägare för delprojektet
i Örebro län. Karlskoga kommun har även lett projektet operativt. Region Örebro län har varit
representerad i delprojektets styrgrupp. Delprojektet har omfattat 22 företag med 2137 delta-
gare. De deltagande företagen är av mycket varierande storlek, varför utbildningsinsatserna i
första hand utformats efter respektive företags behov och utan någon särskild övergripande
tematik.

Eskilstuna kommun har varit projektägare för delprojektet i Södermanlands län. Det har ge-
nomförts operativt av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna kom-
mun. Delprojektet har omfattat 219 deltagare i fem företag. Projektledarens ordinarie uppgifter
som utbildningsmäklare, matchning mellan företag och utbildningsanordnare, har legat nära
projektarbetet. Delprojektet har lagt särskild vikt vid yrkeskunskaper, ledarskap och företags-
kultur i sina utbildningsinsatser.

Gemensamt för alla fem projektledarorganisationer är att de sedan tidigare haft väl upparbe-
tade nätverk med företag i regionen. Detta har varit en stor resurs i projektet då det möjliggjort
nyttjande av befintliga nätverk och förtroendekapital. För JIV/Competence och Skill har pro-
jektverksamheten legat mycket nära deras ordinarie verksamhet. Eskilstuna och Karlskoga har
haft goda relationer med näringslivet genom vuxenutbildningen respektive utbildningsmäklar-
funktionen, och projektledaren i Uppsala har sin bakgrund inom industrin.

2.1 PROJEKTETS FÖRÄNDRINGSLOGIK

Följande kapitel beskriver den förändringslogik som projektet arbetat utifrån. Kapitlet beskriver
de bakomliggande problem och utmaningar som projektet identifierat och den förändring pro-
jektet velat åstadkomma i form av effekter på kort respektive lång sikt. För att åstadkomma
dessa avtryck på kort och lång sikt har projektet formulerat ett antal mål och huvudsakliga ak-
tiviteter.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Projektet förväntas bidra till det övergripande målet för programområde 1:

”Insatserna i programområde 1 ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv
genom kompetensutveckling och utbildning. Projekten som får finansiering ska bidra till att
deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks och/eller tillgodose arbetsmarknadens
behov av arbetskraft och kompetens.”2

Projektet förväntas vidare bidra till det specifika målet 1:1 för kompetensutvecklande insatser
där de grundläggande kraven är att:

2 Svenska ESF-rådet. Europeiska socialfonden i Sverige – Program för investering i tillväxt och sysselsättning 2014-2020, 2014, s. 21.
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”Insatserna ska förnya och utveckla deltagarnas kompetens: dels sådan kompetens som är
relevant utifrån arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov, dels sett till den en-
skilda arbetsplatsens behov. Insatser ska föregås av en analys av verksamhetens förutsätt-
ningar, möjligheter och behov.”3

Med utgångspunkt i dessa övergripande mål har Smart kompetens utformat en förändringslo-
gik som beskriver förväntade effekter på kort och lång sikt samt fyra projektmål, till vilka ett
antal resultatindikatorer har kopplats.

PROBLEMBILDER OCH UTMANINGAR

Många arbetsgivare har stora besvär med att finna, behålla och utveckla medarbetare med till-
räcklig 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
redovisade i sin rekryteringsenkät 2018 att 69 procent av företagen försökt rekrytera under de
senaste sex månaderna, och att drygt vart fjärde rekryteringsförsök misslyckats. 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.4

Projektet grundar sig i tillverkningsindustrins utmaning att hitta, behålla och utveckla rätt
kompetens. I ansökan konstateras att det finns en gemensam problembild för Östra Mellansve-
rige som helhet:

· Kompetensbrister hos anställda i företagen
· Rekryteringsbasen är för liten
· Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg
· Det är svårt att hitta relevanta utbildningar som motsvarar det som företagen efterfrå-

gar

Swecos nulägesanalys5 uppmärksammade 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 utbild-
ning eller personalutbildning, och män är kraftigt överrepresenterade inom utbildningar om
teknik och tillverkning. Forskningen tyder även på att valet av HR-praktik6 varierar betydligt

mer inom gruppen små och medelstora företag än bland större företag. En förklaring till detta

3 Ibid.,s. 22.

4 Svenskt Näringsliv (2018). Rekryteringsenkäten 2018. Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar.

5 Se Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige. Utvärderingens nulägesanalys. Sweco. Februari 2019.

6 Aktiviteter som syftar till att hantera kompetenser inom företaget och säkerställa att dessa är i linje med företagets mål.
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är att de mindre företagen saknar resurser och kunskap inom området.7 Det är vanligt, i syn-

nerhet 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 del-
förklaring till detta är kunskapsbrist, som i sin tur ofta är en följd av att företaget inte avsatt re-
surser för att bedriva ett strategiskt HR-arbete.8

Det finns studier som menar att ett lärande, baserat på ett deltagande i en utbildning, uppstår
om deltagarna förvärvar avsedd kunskap (jag vet det här), färdigheter (jag kan göra på rätt sätt
nu), motivation (jag tror det kommer vara värt att göra det på jobbet), förtroende (jag tror att
jag kan göra det på jobbet) och engagemang (jag tänker göra det på jobbet). Ett ändrat bete-
ende efter en utbildningsinsats förutsätter att deltagarna kan använda eller tillämpa det de
lärde sig under utbildningen på jobbet och att det finns processer och system som förstärker,
uppmuntrar och belönar ett annat arbetssätt exempelvis. Det är även av betydelse att delta-
garna är nöjda med utbildningen; om de upplever att den var relevant och genomfördes med
hög kvalitet.

När det gäller strategisk kompetensförsörjning är det ett begrepp som i regel förstås som före-
tagens förmåga att långsiktigt attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens som organisat-
ionen 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 felrekryte-
ringar kan innebära stora ekonomiska förluster för företaget. På företagsnivå har förmågan att
rekrytera rätt personer vid rätt tidpunkt, på rätt sätt och under rätt förutsättningar visat sig
vara centralt för företagens överlevnad, tillväxt och produktivitet. Anställda med höga och rele-
vanta nivåer av humankapital är mindre benägna att lämna företaget och mer sannolika att bi-
dra till företagets prestationer.

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 vik-
tigaste tillgång, eftersom det kan få kunskap och kompetens att bestå även om enskilda med-
arbetare lämnar organisationen. Det bör finnas processer och system som förstärker, upp-
muntrar och belönar ett lärande och medarbetare som deltar i kompetensutvecklingsinsatser
och bidrar till att utveckla nya arbetssätt.

7 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.

8 Personal & Ledarskap (2013): HR mer strateg än vd. (2013)3, sid. 4.
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PROJEKTMÅL

Höjd kompetens för anställda

Detta mål omfattar kompetensbehov på individnivå som behöver utvecklas för att stärka an-
ställdas ställning på arbetsmarknaden och företagens kompetensförsörjning. Här ingår yrkes-
kompetenser, men också medarbetarskap, ledarskap, handledarskap och kompetens i de hori-
sontella principerna.

Mer inkluderande rekrytering och arbetsplatser

Projektets jämställdhets- och inkluderingsanalys har visat att rekryteringsbasen för tillverk-
ningsindustrin ofta begränsas i onödan. Det beror dels på att rekryteringar kan styras av nor-
mer om hur en anställd i tillverkningsindustrin ska se ut och vara, men också att kvinnor, utri-
kesfödda och personer med funktionsnedsättning inte uppfattar tillverkningsindustrin och
dess företag som attraktiva arbetsplatser. Det finns också ett ”matchningsglapp” mellan utri-
kesföddas kompetens och rekryteringar som beror på att kunskap och kompetenser inte kun-
nat valideras.

Främja förmågan till strategisk kompetensförsörjning hos deltagande företag

Företagen som verkar inom tillverkningsindustrin är i stor utsträckning känsliga för sväng-
ningar i konjunkturen och förändringar i orderstockar. Det medför att det sällan avsätts resur-
ser 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.

Stärka deltagande företags egna lärande

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



11
Slutrapport -  Sweco

KORTSIKTIGA EFFEKTER

· Kvinnor och män från deltagande organisationer har stärkt sin ställning på arbets-
marknaden 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 ar-

betsmarknaden.

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

· Att kompetensutveckling bidrar till att säkra framtida kompetensförsörjning.
· En mindre diskriminerande arbetsmarknad från ett likabehandlingsperspektiv.
· Bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden

HUVUDSAKLIGA AKTIVITETER

För att nå projektmålen och effekterna på kort respektive lång sikt har projektets huvudsakliga
aktiviteter bestått i att leverera behovsbaserade utbildningar till de deltagande företagen. Del-
projekten har arbetat mycket nära företagen och stöttat dem i att kartlägga vilka kompetenser
respektive företag behöver för att nå sina långsiktiga affärsmål. Därefter har utbildningsaktö-
rer upphandlats och satts i kontakt med företagen i syfte att säkerställa utbildningarnas rele-
vans. De fem delprojekten har haft olika förutsättningar sett till organisatorisk hemvist, antal
företag och tillgång till nätverk och kontakter med företag och offentliga aktörer. Aktiviteterna
har därför genomförts på olika sätt från region till region. Huvudprojektets uppgift har varit att
tillhandahålla en gemensam struktur för administration, kommunikation och uppföljning. Rol-
len har också innefattat ett löpande stöd till delprojektledarna, kvalitetssäkring och facilite-
ring av lärande och erfarenhetsutbyte mellan delprojekten. För en mer utförlig genomlysning
av genomförandet hänvisas till Swecos halvtidsutvärdering från december 20199.

9 Smart Kompetens för industrin i ÖMS. Halvtidsutvärdering. Sweco. November 2019.
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3. RESULTAT

I följande kapitel redogör Sweco för projektets resultat utifrån de fyra projektmålen. Kapitlet
innehåller även en redovisning vad gäller projektets arbete med horisontella principer, samver-
kan, implementering och kunskapsspridning. De två första målen har följts upp genom själv-
skattningsenkäter på individnivå och kompletterats med intervjuer med företag, medan övriga
två mål har följts upp kvalitativt genom intervjuer med företag, delprojektledare och huvudpro-
jektledare.

3.1 KORT OM SJÄLVSKATTNINGSENKÄTEN

För att undersöka en eventuell förflyttning hos de anställda kopplat till de två första målen har
en självskattningsenkät på individnivå genomförts bland projektets deltagare. Enkäten har be-
svarats av individerna innan deltagande i projektets utbildningsinsatser och utgör en nollbas-
mätning som har följts upp med ytterligare en självskattningsenkät i projektets slutskede, efter
deltagande i projektets utbildningsinsatser. I den uppföljande enkäten har även ett antal kom-
pletterande frågor ställts om man upplevde utbildningsinsatserna som relevanta och om de ge-
nomfördes med hög kvalitet.

I nollmätningen var det 1198 stycken som besvarade minst första frågan och i uppföljningen
var det 296 stycken av 539 möjliga respondenter, vilket ger en svarsandel på 55 procent. I noll-
mätningen går det inte att räkna ut svarsandelen då uppgift saknas om det totala antalet re-
spondenter som erbjudits att besvara enkäten.

Den typiska respondenten är en man mellan 45 - 55 år med gymnasieutbildning eller högs-
kola/universitet (två år eller mer). Han arbetar som tjänsteperson eller i produktionen i ett före-
tag med fler än 100 anställda med sin hemvist i Örebro eller Västmanlands län, som är de del-
projekt som haft flest medverkande företag.

3.2 MÅL: HÖJD KOMPETENS FÖR ANSTÄLLDA

Ett av projektets huvudsakliga mål har varit att genom behovsanpassade utbildningsinsatser
höja kompetensen hos de anställda i företagen. De anställda som tagit del av utbildningsinsat-
serna har förväntats uppleva en höjd kompetens, känna sig tryggare i sin yrkesroll och ha en
positiv inställning till fortsatt kompetensutveckling.

Sweco har ställt ett antal frågor i självskattningsenkäterna som syftat till att belysa deltagar-
nas skattning av hur trygga de känner sig i sin yrkesroll, genom att fråga om i vilken grad de
känner att de har tillräckliga kunskaper för sin yrkesroll idag, om 5 respektive 10 år samt moti-
vation att delta i utbildningsinsatser. I den uppföljande enkäten har vi även ställt frågor om i
vilken utsträckning deltagarna har upplevt att utbildningsinsatserna har varit relevanta och
genomförts med hög kvalitet.
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TRYGGHET I SIN YRKESROLL

När det gäller trygghet i sin yrkesroll utifrån tillräckligt med kunskap visar tabellen nedan att
ingen betydande förflyttning har skett som tydligt kan utläsas av enkätsvaren. Medelvärdet
som baserats på en 1 - 7-gradig svarsskala indikerar att respondenterna skattar sin kunskap
lite mer positivt efter utbildningsinsatserna utifrån nuläget, men det är svårt att dra några tyd-
liga slutsatser utifrån uppskattningen på längre sikt.

Tabell 1 Medelvärde: I vilken grad känner du att du har tillräckliga kunskaper för din yrkesroll....

Nollbasmätning Uppföljning

... Idag? 5,3 5,5

... om fem år? 5,5 5,3

… om tio år? 5,4 5,2

Även när det gäller respondenternas motivation att delta i vi-
dareutbildning är skillnaden mellan nollbasmätningen och
uppföljningsenkäten marginell. Även här ser Sweco att resulta-
tet ska tolkas med viss försiktighet. Sammantaget indikerar
svaren dock en positiv skattning av viljan att ta del av vidare-
utbildningar för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och för
att man ska känna sig trygg i yrkesrollen även om fem till tio
år.

Tabell 2 Medelvärden: hur motiverad är du att delta i vidareutbildningar för att vara attraktiv på arbetsmarknaden?

Nollbasmätning Uppföljning

5,8 5,9

I den uppföljande enkäten kompletterades självskattningsenkäten med ett antal frågor gäl-
lande deltagarnas upplevelse av utbildningarnas relevans och kvalitet. Deltagarna fick skatta
sina svar mellan 1 och 7, där 1 är i lägsta grad och 7 i allra högsta grad.

En dryg majoritet, 65 procent, av respondenterna svarade att de upplevde fortutbildningarna
som i hög grad relevanta för deras arbete. Endast 12 procent upplevde att utbildningarna i låg

”Folk stärks ju på flera sätt. Och

stärks ju lokalt här också. I sina

yrkesroller. Gör ett bättre jobb.

Kan växa på företaget, få nya be-

fattningar”

Företag, Sörmland
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grad varit relevanta för deras arbete medan 21 procent svarat i mitten av den 7-gradiga skalan.
Denna bild överensstämmer med den bild som framkommit i intervjuer med företag.

En dryg majoritet, 65 procent, av respondenterna svarade att de upplevde att fortutbildning-
arna i hög grad höll en hög kvalitet för deras arbete. Endast 16 procent upplevde att fortutbild-
ningarna i låg grad höll en hög kvalitet för deras arbete medan 19 procent svarat i mitten av
den 7-gradiga skalan.

Sammantaget har både företag och delprojektledare
varit mycket nöjda med de utbildningar som levere-
rats av anordnarna. Samtliga intervjuade företag har
upplevt utbildningsinsatserna som relevanta och del-
projekten har säkerställt relevansen i utbildningarna
genom en nära dialog med företagen. I de flesta fall
har också förberedelserna inför utbildningen skett i
dialog mellan företaget och utbildningsanordnaren.
Detta tillvägagångssätt har av allt att döma bidragit
till en hög relevans i utbildningsinsatserna, menar
Sweco. I de enstaka fall då kvaliteten har brustit har
utbildningsanordnaren varit mycket tillmötesgående
och gjort om utbildningen. Även här har sannolikt den
täta dialogen mellan projekt, företag och utbildnings-

anordnare fungerat som en garant för god kvalitet.

Bland de företag som intervjuats av Sweco är det tydligt att
projektet lett till en reell kompetenshöjning bland de an-
ställda. Ett talande exempel är att ett företag har haft svårt
att behålla sina anställda eftersom de blivit så attraktiva för
andra arbetsgivare till följd av utbildningarna. Samtidigt
upplever flera företag att utbildningsinsatserna har lett till
starkare sammanhållning på arbetsplatsen. Kopplingen
mellan varje anställds kompetenser och företagets utveckl-
ing har förtydligats, vilket stärker både företagets affärer
och arbetsplatskultur.

3.3 MÅL: MER INKLUDERANDE REKRYTERING OCH ARBETSPLATSER

Ett viktigt mål för projektet har varit att bidra till en mer inkluderande och breddad rekrytering
och mer inkluderande arbetsplatser. På arbetsplatserna ska de anställda som deltagit i pro-
jektet ha fått en ökad förståelse och kunskap om hur man bidrar till en inkluderande arbets-
platskultur. Medverkande företag ska ha fått ökad kunskap om de horisontella principerna;

”Det viktiga är ju att man får tid till

att göra kunskap till kompetens. Jag

vet att något företag tyckte att det

skulle bli skönt att utbildningarna

var över så att de kunde börja till-

lämpa sina kunskaper”

Delprojektledare

”Andra EU-projekt varit för all-
männa och generella. Det här

projektet har blivit mer skräddar-
sytt och användbart. Det har gjort

att utbildningarna varit väldigt
relevanta och hållit hög kvalitet”

Företag, Västmanland
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jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt verktyg för att tillämpa sina kun-
skaper om horisontella principer i rekryteringsprocessen och i att utveckla en inkluderande ar-
betsplatskultur.

För att undersöka i vilken utsträckning de anställda har fått en ökad förståelse och kunskap
om hur man bidrar till en inkluderande arbetsplats har ett antal frågor ställts i den självskatt-
ningsenkät som deltagare besvarat. De frågor som ställts både innan och efter har varit till vil-
ken grad man känner att man kan bidra till att alla kan trivas på arbetsplatsen och till vilken
grad man pratar på arbetsplatsen om allas möjlighet att känna sig välkommen oavsett kön, ål-
der, etnicitet, funktionsnedsättningar och sexuell läggning.

Tabell 3 Medelvärden Inkluderande arbetsplatser

Frågor Medelvärde noll-
basmätning

Medelvärde
uppföljning

Till vilken grad känner du att du kan bidra till att alla kan tri-

vas på arbetsplatsen?

5,4 5,5

Till vilken grad pratar ni på din arbetsplats om allas möjlighet

att känna sig välkomna oavsett kön, ålder, etnicitet, funkt-

ionsnedsättningar och sexuell läggning?

4,6 4,8

När det gäller respondenternas uppfattning om inklu-
derande arbetsplatser kan bara mindre förflyttningar
utläsas ur enkätsvaren. Swecos erfarenhet är att ut-
bildning och kompetenshöjning inom de horisontella
principerna kan ge olika effekter som ”drar” medelvär-
dena åt varsitt håll. Å ena sidan kan en kompetenshöj-
ning innebära att deltagare känner sig bättre rustade
för att prata om, agera och reflektera i anslutning till
inkludering. Å andra sidan kan en kompetenshöjning
också innebära att deltagare får en ny blick och en ny förståelse av rutiner, jargonger och pro-
cesser som tidigare uppfattats som inkluderande.

Den uppföljande enkäten kompletterades med en fråga om man ansåg att det på arbetsplatsen
fanns stöd och arbetssätt (t.ex. rutiner, utbildningar m.m.) som bidrar till en inkluderande ar-
betsplatskultur. En majoritet av andelen respondenter (67 procent) svarade att det i hög grad
finns stöd och arbetssätt som bidrar till en inkluderande arbetsplatskultur. 15 procent ansåg
att arbetsplatsen i låg grad hade stöd och arbetssätt.

Sammanfattningsvis visar svaren en viss förflyttning även om det inte går att säkerställa. Som
beskrivits ovan är Swecos bedömning att projektet kan ha gett upphov till flera olika effekter
som drar medelvärdena i enkäten åt olika håll. Den marginella förflyttningen skulle också

”Till exempel har vi jobbat med annon-
sering. Vi har inte haft färdiga mallar

förut men nu jobbar vi med att ta fram
jämställda mallar. Och vi fick tips om hur
vi kan skriva dem, hur vi kan jobba med

språket för att locka fler”

Företag, Östergötland
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kunna förklaras av att företagen nåtts av Add Genders insatser i olika omfattning, eller av att
delprojekten arbetat olika mycket med inkluderingsfrågor inom ramen för de ordinarie utbild-
ningsinsatserna.

För att öka företagens kunskap om de horisontella
principerna och bidra med verktyg för rekrytering
och en inkluderande arbetsplatskultur har projektet
dels upphandlat konsultföretaget Add Gender för att
arbeta särskilt med frågorna, dels har perspektiven
behandlats inom ramen för de ordinarie utbildning-
arna. Add Genders uppdrag har varit att genomföra
nulägesanalyser av de deltagande företagen utifrån
tre fokusområden: strategi och ledning, rekrytering
och arbetsgivarvarumärke samt arbetsmiljö. Tan-
ken har varit att nulägesbeskrivningen och de tips
och arbetsmetoder som följde med skulle vara en
utgångspunkt för att det enskilda företagen skulle kunna fortsätta arbeta med sin egen kom-

petensförsörjning. Add Gender har även tagit fram en
mer generell vägvisare i arbetet för förbättrad kompe-
tensmatchning, breddad rekrytering och att skapa en
inkluderande och god arbetsmiljö. Under våren 2020
skrev Add Gender en slutrapport för sitt uppdrag som
utmynnade i ett antal rekommendationer för fortsatt
arbete i företagen, branschen och regionerna.

Företagen som intervjuats inför denna slututvärde-
ring, delprojektledarna och Add Gender ger en blandad
bild av hur och om projektet bidragit till en mer inklu-
derande rekrytering och arbetsplats. Företagen kan
delas upp i tre övergripande grupper:

· de som anser att deras arbetsplats var inkluderande innan projektet började och att de
inte har haft behov av att utveckla arbetet,

· de som anser att de haft ett behov att utveckla arbetet men inte anser att projektets
stöd varit användbart och till sist

· de som ansåg att de hade ett behov innan projektet av att utveckla sitt inkluderingsar-
bete och att projektet har stöttat dem i detta arbete.

Delprojektledarna ger också bilden att förutsättningarna och behoven sett väldigt olika ut i fö-
retagen. Just på grund av detta utformades stödet för att ske verksamhetsnära direkt mot varje
enskilt företag. Tidplanen för stödsamtalen blev dock försenad vilket innebar att samtalen
skulle skett under våren 2020, då Sverige drabbades av Coronapandemin. Detta ledde till att
samtal inte kunde genomföras med företagen i vissa fall.

”Att väva in utbildningsinsatser i de ti-

der där det inte är högtryck i produkt-

ionen och planera i samband med att

man planerar verksamhetsåret. Det

har vi jobbat mycket med på samtliga

företag. Och nu har flera företag verkli-

gen fattat galoppen.”

Delprojektledare

Vi försöker få till en blandad struk-
tur. Det skapar en bra miljö, plus att
man får olika angreppsvinklar. Det
ger större nytta för företaget som

helhet. Flera på företaget är överens
om det här värdet, eftersom de har
erfarenheter från större företag där
värdet av grupper med personer i
olika åldrar, kön och ursprung är

stort.

Företag, Sörmland
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Add Genders slutrapport beskriver en nulägesbild både innan och efter projektet där en majori-
tet av företagen hade stora brister när det kommer till inkluderings- och rekryteringsarbete. Av
de 42 företag som deltagit i Add Genders studie av styrdokument, varav 39 var tillräckligt stora
för att omfattas av lagkravet att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering,
hade endast sex företag en plan – och den var i samtliga av de sex företagen bristfällig. Även
inom områdena lönekartläggningar, riktlinjer för sexuella trakasserier och diskriminering, plan
för att främja jämn könsfördelning liksom övergripande policys och riktlinjer återfanns stora
brister. En av Add Genders slutsatser är att operativt arbete i princip alltid prioriteras framför
dokumentation i företagen. Add Gender menar att bristen av dokumentation gör det svårt att
upprätthålla ett resultatorienterat arbetssätt och att de initiativ som sker kan vara person-
bundna. Add Gender pekar även på att många företag placerar ansvaret för en ojämn könsför-
delning på utbildningssystemet och menar att det är där förändringen behöver ske.10

3.4 MÅL: STÄRKA DELTAGANDE FÖRETAGS FÖRMÅGA TILL STRATEGISK
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

De företag som intervjuats inför denna slututvärdering har alla beskrivit förflyttningar i sitt ar-
bete med strategisk kompetensförsörjning. Störst är skillnaden för små företag som tidigare
inte haft något strukturerat kompetensförsörjningsarbete, men även stora företag har förbätt-
rat sina arbetssätt. Många uppger att de kommer fortsätta arbeta med kompetensmatriser och
regelbundna utbildningsinsatser. Ett par företag har arbetat särskilt med kritiska kompetenser
och att synliggöra företagets kompetenstillgång för ledningen vilket har motiverat ett utvecklat
kompetensförsörjningsarbete. Ett annat företag ska fortsätta arbeta med medarbetarskap och
kompetensutveckling genom att låta de anställda välja vilken kompetensutveckling de vill ha.
Det är också tydligt att flera företag har fått ett ökat intresse för att delta i regionala och lokala
kompetensförsörjningsinitiativ. De vanligaste forumen för sådant engagemang är Almi, Teknik-
college eller projekt finansierade av Tillväxtverket.

Denna bild bekräftas i intervjuer med delprojektledarna. Generellt har intresset för utbildningar
som stärker företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning varit stort. Sådana utbild-
ningar kan exempelvis vara ledarskap, affärsutveckling eller förändringsledning. Trots att leve-
rans alltid är prioriterat, i synnerhet för små företag, upplever delprojektledarna att företagen
uppvärderat betydelsen av ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete. I Östergötland har del-
projektledaren coachat företagen i att koppla utbildningsplaner till verksamhetsmål med
SWOT-analys som centralt verktyg. Detta har synliggjort glappet mellan nuläge och önskat nu-
läge och betonat nödvändigheten i att planera utbildning i anslutning till planeringen av verk-
samhetsåret. Flera andra delprojekt har arbetat på liknande sätt och introducerat kompetens-
matriser eller liknande verktyg för kompetensförsörjning.

10 Slutrapport intersektionell insats, Add Gender (2020)
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En viktig lärdom i projektet har skett i samband med planeringen av utbildningarna. För att sä-
kerställa relevans och kvalitet i utbildningarna har delprojekten faciliterat och uppmuntrat en
tät dialog mellan företagen och utbildningsanordnaren. Kommunikationen kring företagens be-
hov har därigenom skett direkt med utbildningsanordnaren utan delprojektledaren som med-
lare. Detta har varit en stor framgångsfaktor ur flera perspektiv. Det har inte bara stärkt rele-
vansen i utbildningarna, det har också utgjort en kompetensutveckling i sig för företagen. Ge-
nom dialogen med utbildningsanordnarna har företagen blivit bättre på att formulera sina be-
hov, och därigenom bättre beställare inför framtida kompetensutvecklingsinsatser (beställar-
kompetens).

3.5 MÅL: STÄRKA DELTAGANDE FÖRETAGS EGNA LÄRANDE

Arbetet med att stärka företagens egna lärande har skett i nära anslutning till arbetet med att
stärka företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning. En viktig insikt har varit att
kompetensutveckling inte bara innebär att skicka anställda på kurs, utan att det också kan in-
nebära att ha strukturer för internt lärande. Många av de företag som deltagit i projektet är be-
roende av spetskompetenser som i många fall inte går att skaffa på den ordinarie utbildnings-
marknaden. I Karlskoga har projektet därför fokuserat särskilt på att stötta företagen i framta-
gandet av interna överföringsprocesser, i detta fall egna lärlingsutbildningar. Samma delpro-
jekt har också använt handledarutbildningar som en hävstång för att optimera företagens
nytta av andra utbildningar som erbjudits i projektet. Genom att först utbilda handledare har
företagen kunnat investera i längre och mer avancerade utbildningar för färre personer. På så
sätt utbildas ett fåtal personer som sedan kan utbilda och handleda sina kollegor. Detta har
varit en kostnadseffektiv modell som företagen
kommer att kunna fortsätta med efter projektslut.

Karlskoga är inte ensamt om att ha integrerat internt
lärande i det strategiska kompetensförsörjningsar-
betet. I Västerås har delprojektet stöttat företagen i
att utbilda digitala ambassadörer som kan rusta
både sina kollegor och företaget för en mer digitali-
serad framtid. I Uppsala har Teknikcollege använts
för att utbilda handledare på företagen och i Öster-
götland har samtliga företag använt handledarut-
bildningar för att utbilda ”super users” som kan ut-
bilda sina kollegor enligt samma modell som i

Karlskoga.

Bland de företag som intervjuats hade några redan rutiner för
internt lärande innan projektet startade. För dessa företag
har projektets insatser inneburit en fördjupad kunskap om
vad internt lärande kan innebära utöver att ta emot prakti-
kanter eller introducera nyanställda. Andra företag har för

”Många har förstått att utveckl-

ingssamtalet också handlar om

vad företagen behöver”

Delprojektledare

”De har jobbat fram metoder för skugg-

ning, kompetensrotation, att fler ska

kunna göra arbetsuppgifterna för att

minska sårbarhet. Och allt hänger ihop:

det handlar ju om tillgänglighet när man

utformar arbetsbeskrivningar. Det ena le-

der till det andra”

Delprojektledare
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första gången börjat arbeta med mentorskap, kompetensöverföring eller arbetsrotation. Många
av dessa företag ser det som ett led i att minska sårbarheten, vilket har blivit än mer angeläget
i samband med Covid-19.

3.6 HORISONTELLA PRINCIPER

Arbetet med de horisontella principerna har skett dels genom upphandlingen av konsultföreta-
get Add Gender, dels genom de ordinarie utbildningsinsatserna i projektet. Sweco uppfattar att
deltagare och företag i grunden varit positivt inställda till att arbeta med och höja sin kunskap
i anslutning till horisontella perspektiv. Samtidigt har det i vissa fall varit svårt att nå fram med
kunskap och metoder kring detta på ett bra sätt. Den främsta anledningen tycks vara att arbe-
tet med de horisontella principerna i projektet inte planerats tillräckligt grundligt i uppstarten
och riggningen av projektet. Det har bland annat tagit sig uttryck genom att Add Gender inte
fått tillgång till företagen förrän i slutet av genomförandefasen. Detta har försvårat arbetet, i
synnerhet då insatserna också sammanföll med Covid-19. I vissa fall har Add Genders analyser
också upplevts som alltför standardiserade, vilket också kan vara ett tecken på att tiden för att
samla in information och genomföra analyserna varit otillräcklig. Vidare har presentationerna
av rapporterna från Add Gender genomförts av delprojektledarna. Samtliga delprojektledare har
tyckt att det varit svårt att presentera rapporterna på ett rättvisande sätt, svara på frågor och
ge råd och rekommendationer för företagens fortsatta processer.

I intervjuer med företagen framkommer en blandad bild av hur arbetet med de horisontella per-
spektiven fortlöpt. För det första fanns det redan innan projektet stora skillnader i hur företa-
gen arbetade med frågor om inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering. För det andra
har flera företag upplevt en bristande förståelse för deras verksamhet från Add Gender. Exem-
pelvis har flera företag ansett att Add Genders analys och råd kretsat kring saker som företaget
inte haft någon möjlighet att påverka såsom den globala koncernens hemsida. För det tredje
har flera företag upplevt Add Genders insatser som svåra att ta till sig för chefer och medarbe-
tare utan förkunskaper. Det har tagit sig uttryck genom att de med förkunskaper har motiverats
till ytterligare insatser medan de som inte haft förkunskaper har haft svårt att närma sig äm-
net.

Add Genders slutsatser av arbetet med företagen är att det finns ett stort behov att 1) förändra
rådande situation och leva upp till diskrimineringslagstiftning, 2) förändra en många gånger
"manschauvinistisk jargong” samt 3) förbättra rekrytering, kommunikation och tillgänglighet.
Add Genders analys är att förändringen måste börja inifrån branschen. De pekar till exempel på
att det finns en stor vilja till att anställa nya grupper som går utanför den traditionellt masku-
lina normen, men att kunskaperna för att skapa en arbetsplats med mångfald och diskrimine-
ringsfri miljö är låg. Add Gender menar även att de företag som lyckats med detta idag ofta
gjort det omedvetet vilket innebär att resultatet inte blir bestående. Add Genders analys visar
att både små, medelstora och stora företag återfinns inom den majoritet av företag som inte
lever upp till diskrimineringslagstiftningen. I Add Genders analys framkommer det också att en
stor del av företagen präglas av en exkluderande jargong och ”machokultur”. Både arbetsgi-
vare och medarbetare från majoritets och minoritetsgrupper har uttryckt en vilja att förändra
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jargongen. Add Gender menar att det finns förutsättningar för att göra detta om förändringsar-
betet förankras i diskrimineringslagen.

Utöver de insatser som genomförts av Add Gender har projektet även arbetat med de horison-
tella principerna inom ramen för utbildningsinsatserna. I både Östergötland och Uppsala har
utbildningar med fokus på mjukare värden varit dominerande sett till den totala utbildningsvo-
lymen. Med mjukare värden avses utbildningar kopplat till medarbetarskap, ledarskap och in-
kludering. I flera delprojekt har dessa utbildningar varit så omfattande att Add Genders insatser
betraktats som en mycket liten del av arbetet med jämställdhet, inkludering och icke-diskrimi-
nering.

3.7 IMPLEMENTERING OCH SAMVERKAN

Implementeringen av projektresultaten kommer primärt att ske på lokal nivå. Exempelvis har
JIV/Competence som projektlett Västmanlands delprojekt skrivit in i sina stadgar att de ska ar-
beta med kompetensförsörjning, och är där-
med rustade för liknande uppdrag från reg-
ionen eller sina medlemmar. I Region Sörm-
land ska utbildningsmäklarrollen stärkas yt-
terligare och inkludera en samordnarfunktion
i det nya branschforumet för regionen. I Upp-
sala kommer Teknikcollege kunna ta vidare
projektresultaten för att stärka sitt erbju-
dande gentemot företagen.

Sweco uppfattar att det generellt har varit en
utmaning för projektet att hitta en form eller
ett tillvägagångssätt för hur projektresultaten
ska tas vidare. Ansvaret för implementering
och lärande har varit otydligt. Delprojektledar-
nas roller har varit tydligt avgränsade till ge-
nomförande av projektet rent operativt. Det
har däremot inte varit tydligt vilket ansvar de lokala respektive den centrala styrgruppen haft
för implementeringen. Under sista delen av genomförandefasen har huvudprojektet emellertid
inlett ett arbete som syftat till att omhänderta lärdomar från projektet på länsövergripande
nivå.

Projektets storlek och organisation har haft både fördelar och nackdelar när det gäller samver-
kan. Den mest uppenbara fördelen har varit den gemensamma ansökan, driften och administ-
rationen av projektet. Ett exempel är den projektövergripande upphandlingen av Add Gender
som sannolikt sparat resurser för de olika projektägarna. Samtidigt menar många av de inter-
vjuade att projektet hade gynnats av ytterligare central styrning. Varje delprojekt har utvecklat
egna arbetssätt och strukturer. Projektet har också drivits från olika typer av organisationer
med olika förutsättningar. Detta har försvårat samverkan och ett gemensamt lärande. Det har

”Det behöver inte vara negativt att starta

sist. Samverkan har varit väldigt värde-

full. Att alltid ha någon att jämföra sig

med. Och den uppmuntran man ger

varandra. Att man har ett liknande upp-

drag och kan dra nytta av den styrkan

som det ger. Istället för att driva ett kom-

plext projekt själv så jobbar man tillsam-

mans på en gemensam nivå inom

samma uppdrag”

Delprojektledare
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också gjort att huvudprojektets möjligheter att er-
bjuda en administrativ kappa som är ändamålsenlig
för alla delprojekten har varit små. Detta avspeglas i
vilken nytta delprojekten haft av huvudprojektets
stöd – för vissa har stödet varit mycket värdefullt
medan andra har upplevt det som administrativ
börda.

Men med detta sagt uppger samtliga delprojektle-
dare att de har haft ett stöd i varandra och uppskat-
tat möjligheten att diskutera gemensamma utma-
ningar med kollegor. Detta har varit särskilt värde-
fullt för de delprojektledare som inte haft några pro-
jektgruppskollegor lokalt. För de delprojekt som gått in senare i genomförandefasen har dessu-
tom erfarenheter från de andra delprojekten varit ett viktigt lärande.

3.8 KOMMUNIKATION OCH KUNSKAPSSPRIDNING

När det gäller kommunikationen mellan företag och delprojektledare har förutsättningarna
skilt sig åt mellan delprojekten. De delprojekt som haft ett mindre antal företag har kunnat ha
en mycket tät dialog, medan de delprojekt som hanterat en stor mängd företag har fått ha en
mer begränsad kommunikation. Som tidigare beskrivits är det den täta kommunikationen mel-
lan företagen och utbildningsanordnaren som beskrivits som den stora framgångsfaktorn av
både projektet och företagen. Därtill upplever företagen även att dialogen med delprojekten
har fungerat mycket bra.

För närvarande pågår ett arbete i projektet som särskilt syftar till att samla de mest centrala
lärdomarna och sprida dem på en länsövergripande nivå. Delprojektledarna ska bland annat
dokumentera hur arbetet med kompetenskartläggningar har sett ut i respektive region. Pro-
jektet ska även sprida Add Genders checklista. Vissa delprojektledare menar i intervjuer att de i
efterhand sett ett större behov av en kommunikationsplan eller metoder för spridning. Det
finns många exempel på både anställda och företag som gjort stora förflyttningar genom pro-
jektet och som hade kunnat spridas genom storytelling. Kommunikation kring projektets posi-
tiva resultat hade kunnat underlätta för en mer långsiktig implementering i någon form. Samti-
digt har flera av delprojektledarna saknat de kontakter eller ingångar till det offentliga som
hade behövts för att nå fram till rätt personer med information.

”Jag hade velat att vi jobbade mer med

lokal media, storytelling och PR. Kanske

också något slags case för att få in mer

information i radio och tv. Det finns ju

mycket att berätta, både om medarbeta-

res och företags resor. Jag tror att det

hade fått bra spridning.”

Delprojektledare
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4. ANALYS OCH SLUTSATSER

Projektet Smart Kompetens för industrin har tagit sin utgångspunkt i företagens utmaningar
vad gäller anställdas kompetensbrister i företagen samtidigt som det är svårt för företagen att
hitta relevanta utbildningar som motsvarar deras behov, att rekryteringsbasen många gånger
är för snäv och att företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg. Utifrån
detta har projektet velat åstadkomma en stärkt ställning på arbetsmarknaden för kvinnor och
män från deltagande organisationer genom kompetensutveckling som utgår från deltagarens,
verksamhetens och arbetsmarknadens behov och att deltagande organisationers tillgång till
arbetskraft med rätt kompetens ska underlättas.

4.1 FÖRÄNDRINGSLOGIK OCH GENOMFÖRANDE

Swecos övergripande bedömning är att projektets förändringslogik generellt har varit tydlig
och relevant i förhållande till de utmaningar och problem man velat hantera och hitta lösningar
på. De aktiviteter projektet har genomfört i form av nära dialog med företagen och anpassade
utbildningsinsatser som utgått från de enskilda företagens och de anställdas behov har en tyd-
lig koppling till de problembilder som tecknats inledningsvis.

När det gäller genomförandet av aktiviteterna har projektet löpt på bra, framförallt har de inle-
dande kompetenskartläggningarna genomförts på ett bra sätt, likaså utbildningsinsatserna
riktade till företagen. Projektet identifierade tidigt att det fanns behov av ett administrativt
stöd för registrering och rapportering och arbetet med att etablera den så kallade kompetens-
portalen inleddes. Portalen kunde dock inte användas till fullo förrän i augusti 2019 något som
orsakades viss frustration och som inledningsvis kan ha haft en negativ påverkan på möjlig-
heterna för delprojekten att samverka operativt kring exempelvis utbildningsinsatser. Swecos
uppfattning är dock att sedan kompetensportalen började användas har projektet ökat sina
förutsättningar att ha koll på exempelvis antalet utbildningstimmar för att säkra medfinansie-
ringen och kunnat styra om projektet vid behov.

Skillnaderna i förutsättningar och operativt genomförande kan ha påverkat delprojektens, och
därmed hela projektets framdrift under projektperioden. De fem delprojekten har skiljt sig i re-
lativt hög grad mellan varandra både vad gäller organisation som omfattningen av antal före-
tag och deltagare. Några av delprojektens genomförande kom igång sent, bland annat på
grund av tidskrävande upphandlingsmoment, oklar styrning och skilda synsätt kring genomfö-
rande. Så sent som vid årsskiftet fanns det en oro att projektet inte skulle hinna genomföra alla
utbildningsinsatser som planerat. Vid skrivandet av denna rapport har dock projektet gått i mål
med antalet utbildningstimmar efter en kraftsamling från de delprojekt som hamnat efter i ge-
nomförandet.

Swecos bedömning är att trots vissa svårigheter och hinder under projektperioden har aktivite-
terna genomförts enligt plan och projektet har uppnått de volymmässiga målen. Man kan fun-
dera över värdet av den administrativa kappa som Region Östergötland har haft och den balans
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man har försökt hitta mellan att stödja och styra de olika delprojekten och låta projekten an-
passa sig till de lokala och regionala förutsättningarna. En mer aktiv styrning kring gemen-
samma metoder och arbetssätt hade eventuellt gagnat samverkan inom projektet och mellan
delprojekten och huvudprojektet och skapat en bättre infrastruktur för implementering av re-
sultat och kunskapsspridning.

4.2 RESULTAT

När det gäller relevanta framsteg på resultatnivå framträder överlag en positiv bild. När det gäl-
ler målet att höja kompetensen hos de anställda går det inte att dra några generella slutsatser
utifrån den självskattningsenkät som deltagare i projektet har besvarat då skillnaderna i för-
flyttning är marginella. Svaren indikerar dock att respondenterna har varit nöjda med de utbild-
ningsinsatser de tagit del av utifrån utbildningarnas relevans och kvalitet och att de känner en
trygghet i sin yrkesroll och en positiv inställning till vidareutbildning. Det gynnar förutsättning-
arna för att deltagarna ska använda sina nyvunna kunskaper på arbetsplatsen och bidra till ett
lärande i företaget. Även intervjuerna med företagen visar att de är nöjda med de behovsan-
passade utbildningsinsatserna de tagit del av och att det har stärkt deras förmåga att bedriva
en mer strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Företagen har beskrivit för-
flyttningar i sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Störst är skillnaden för små före-
tag som tidigare inte haft något strukturerat kompetensförsörjningsarbete, men även större
företag uppger att de har förbättrat sina arbetssätt. Flera företag uppger att de kommer fort-
sätta arbeta med kompetensmatriser och regelbundna utbildningsinsatser.

Det framgår att kopplingen mellan varje anställds kompetenser och företagets utveckling har
förtydligats, vilket stärker både företagets affärer och arbetsplatskultur. Flera av företagen har
verkat för att bygga ett strukturellt kapital i företaget exempelvis genom utbildningar i ledar-
skap, medarbetarskap, internt lärande, affärsutveckling i förhållande till kompetensutveckling.
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 organisat-
ionen. Framgångsfaktorer synes vara delprojektens nära dialog med företagen och utbild-
ningsanordnarna och den roll som utbildningsmäklare delprojekten haft. För att säkerställa re-
levans och kvalitet i utbildningarna har delprojekten faciliterat och uppmuntrat en tät dialog
mellan företagen och utbildningsanordnaren. Det har stärkt både relevansen i utbildningarna
och bidragit till en kompetensutveckling för företagen då de tvingats bli bättre beställare av
utbildningsinsatser.

4.3 HORISONTELLA PRINCIPER

Projektets metod för att integrera de horisontella principerna genom verksamhetsnära och rik-
tat stöd till deltagande företag, i kombination med utbildningar för att bryta den könsuppde-
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lade arbetsmarknaden genom inkluderande arbetsplatser och rekrytering är i linje med rå-
dande forskning på området liksom socialfondsprogrammets övergripande mål. Forskare som
Bacchi och Eveline (2010) menar att till exempel jämställdhetsintegrering som metod kräver
att begreppet ”jämställdhet” definieras nära verksamheten för att kunna leda till önskade ef-
fekter.11 Ett projekt kan till exempel inte integrera en abstrakt definition av vad jämställdhet är
utan måste utgå från en analys av verksamheten som synliggör hur och varför ojämställdhet
uppstått i en regional kontext eller i ett företag eller en bransch. Sweco bedömer att Smart
kompetens för industrin har varit utformat för att göra just detta.

Till viss del har utformningen av arbetet fått det genomslag man hoppats på. Delprojektledare
liksom ett antal företag pekar på att man gjort en betydande stegförflyttning när det kommer
till målet om en mer inkluderande rekrytering och arbetsplatser genom de utbildningsinsatser
som genomförts. Sweco bedömer även att det kunskapsmaterial det externa projektstödet Add
Gender tagit fram till projektet utgör ett viktigt resultat för branschen, kommunerna och reg-
ionerna att arbeta vidare med. Upphandlingen av Add Gender tyder också på att projektet prio-
riterat ett helhetsgrepp på de horisontella principerna snarare än att arbeta med dem som en
sidofråga.

Trots dessa positiva signaler ger Intervjuer med företag och delprojektledarna även en bild av
att arbetet med de horisontella principerna kunde fått ett ännu större genomslag. Anledningen
till detta ser Sweco som att stödet inte blev så verksamhetsnära och kunskapsbaserat som
krävts, och ursprungligen var tänkt. Tidsplanen för arbetet sköts upp vilket bidrog till att del-
projektledarna presenterade Add Genders analyser för företagen snarare än att Add Gender
gjorde det själva. Delprojektledarna bedömde själva att de inte hade den kompetens som kräv-
des för att göra detta och svara på företagens frågor. Sweco anser att det bidragit till att flera
företag inte uppfattat att analyserna stöttat dem. Vidare bidrog den försenade tidsplanen till
att Add Genders rådgivande samtal med företag inte kunde genomföras eftersom de samman-
föll med utbrottet av Coronapandemin i Sverige, en faktor som givetvis var utanför projektets
kontroll. Här vill Sweco uppmärksamma att några av företagens bedömningar av Add Genders
stöd som irrelevant kan vara ett tecken på motstånd, snarare än att stödet var fel utformat.
Forskarna Linghag, Ericson, Amundsdotter och Jansson (2016) beskriver att det är vanligt att
motståndare till förändringsarbete avfärdar stöd och insatser inom områdena jämställdhet, till-
gänglighet och anti-diskriminering som just irrelevanta för att undvika att arbeta med frågan.12

En slutsats i Add Genders slutrapport som Sweco vill lyfta fram speciellt är vikten av att arbeta
med och synliggöra ”hela kedjan” i arbetet mot en könsuppdelad arbetsmarknad.13 Add Gender
beskriver att flera företag uppfattat att ansvaret för att motverka den könsuppdelade arbets-
marknaden främst ligger hos utbildningsaktörer. Forskning på området visar att det är just hela
kedjan; från dagis till anställning, som krävs för att möjliggöra köns-o-stereotypa utbildnings

11 Bacchi, C. & Eveline, J (2010) Mainstreaming Politics: Gendering Practices and Feminist Theory, Adelaide: University of Adelaide Press

12 Linghag, Ericson, Amundsdotter och Jansson (2016). I och med motstånd. Tidskrift för genusvetenskap 37(3) 2016

13 Buchholtz, Stjernholm och Lilie (2020). Slutrapport Intersektionell insats i ESF-projektet Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige. Add

Gender
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och yrkesval. Detta är ett resultat som Sweco menar att projektägarna och samarbetspartner i
branschen, kommunen och regionen bör arbeta vidare med.

4.4 SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis bedömer Sweco att Smart kompetens för industrin har bidragit till att höja
kompetensen hos företagens anställda och sannolikt stärkt deras ställning på arbetsmark-
naden åtminstone under de närmaste åren. Utbildningarna som genomförts har varit verksam-
hetsnära och behovsstyrda och har sannolikt förbättrat företagens tillgång till arbetskraft med
rätt kompetens genom vidareutbildning av de anställda. Det är oklart i vilken utsträckning de
identifierade kompetensbehoven har utgått från arbetsmarknadens behov, men det framstår
tydligt att företagens behov har stått i centrum. Projektet har vidare bidragit till att kunskapen
om hur och varför ojämställdhet, bristande tillgänglighet och diskriminering uppstår på arbets-
marknaden har ökat. Men för att få genomslag och uppnå de effektmål projektet har på områ-
det måste fler insatser genomföras för att belysa hur ”hela kedjan” från vaggan till graven ser
ut både nationellt och i regionen och hur olika aktörer kan samverka.
5.
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