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Ett svar på samhällsutmaningar i ett regionalt 
utvecklingsuppdrag

”Utan ett gemensamt projekt skulle vi aldrig 
ha mötts. Projektet är anledningen till att vi 
vill lära oss av varandra, om industrin och 
om varandra.”

Utvecklingsledare Mikael Nilsson Hjort, Region Västmanland

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige
- Tillsammans stärker vi framtidens industri! 
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Projektet ”Smart kompetens för industrin 
i Östra Mellansverige”, fortsättningsvis 
SMART kompetens, genomfördes under 
perioden 2018 - 2020, i linje med reger-
ingens nyindustrialiseringsstrategi (Smart 
industri - en nyindustrialiseringsstrategi för 
Sverige, 2014) samt EUs strategi för indu-
strins omvandling.

Syftet med projektet var att stärka kompe-
tensen för anställda inom industriföretag - i 
linje med företagens framtida behov - samt 
att öka företagens tillgång till efter-
frågad arbetskraft. 

 Inledning
SMART kompetens grundades i en pro-
blemformulering om tillverkningsindu-
strins förmåga att effektiviseras, förändras 
och tänka nytt. För att möta utmaningar 
kopplade till digitalisering, robotisering och 
hållbarhet krävs att industrin har tillgång 
till rätt kompetenser. 

Låg kompetens är inte bara ett problem för 
industrin och tillväxten, utan också för de 
anställda i företagen.  
Vid brist på kompetensutveckling 
riskerar personalen att inte upprätthålla sin 
anställbarhet, och att med tiden få en svaga-
re ställning på arbetsmarknaden.
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Strategisk kompetensförsörjning är 
ett av de statliga uppdragen till regionerna. 
Begreppet utgår från företagens förmåga att 
långsiktigt attrahera, behålla och utveckla 
den kompetens som behövs för att nå lång-
siktiga mål. 

Forskning menar att det lönar sig för före-
tagen att arbeta aktivt med att utveckla sina 
medarbetare, sitt humankapital. Framförallt 
identifieras felrekryteringar som kostsamt. 

Förmågan att rekrytera rätt medarbetare 
vid rätt tidpunkt, på rätt sätt och under rätt 
förutsättningar har visat sig vara centralt för 
företagens överlevnad, tillväxt och produk-
tivitet. 

Inledning

 
Projektets utgångspunkt

Matchning 
Inkludering

Rätt kompetens 
Breddad rekrytering

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Regioner i 
Östra Mellansverige

Industriföretag i  
Östra Mellansverige

Projektledare 
+ stöd för arbete med  
horisontella  
principer

Utbildningssinsatser

Samhällsutmaningen är hög förändringstakt och arbetskraftsbrist

Figur 1. Samhällsutmaningen som SMART kompetens tog sig an 2018-2020

För att klara kompetensförsörjningen krävs 
både nyrekryteringar och förutsättningar att 
omhänderta och vidareutveckla den kom-
petens som redan finns. Det handlar om att 
kompetensutveckla och synliggöra antställ-
da och att vara en attraktiv och inkluderan-
de arbetsgivare. 

Offentlighetens roll i interaktionen med 
företag enligt ovan är varken självklar eller 
given. 

Projektet SMART kompetens bidrar med 
insikter, kunskap och lärande i gränslandet 
mellan det offentligas roll och företagens 
eget ansvar. 
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 Fem delprojekt

Fem delprojekt har tillsammans med 68 
deltagande industriföretag bidragit till 
kompetensutvecklingsinsatser i form av be-
hovs- och kompetensanalyser, intersektio-
nell analyser, utbildningar och reflekterande 
samtal. 

Utbildningar som genomförts har omfattat 
både yrkeskompetenser som efterfrågats 
av de deltagande industriföretagen, men 
även kompetens i jämställdhet, tillgänglig-
het, strategiskt ledarskap och medarbetar-
skap. 

• Medverkande  
projektparter 

Regionerna Östergötland och 
Västmanland med upphandlade 
utförare Skill Scandinavia AB 
respektive Competence (tidigare 
Jobba i Västerås).

För Region Uppsala medverkade 
näringslivsavdelningen.

Kommunerna Eskilstuna 
respektive Karlskoga delegerade 
projektledning till kommunal vux-
enutbildningen. 

Med samma mål, olika förutsättningar och 
en mångfald av insikter!
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I SMART kompetens prövades vägar att 
identifiera dagens kompetens och morgon-
dagens behov, samt att med utbildningsin-
satser åtgärda kompetensgapet som identi-
fieras. 

Projektet Smart kompetens, som delfinan-
sierats av ESF, tar vid där tidigare projekt 
slutat. Exempelvis hämtades inspiration 
från delar av Smart industri*, där kompe-
tenskartläggning identifieras som en nyck-
elfaktor i företagens arbete med kompetens-
försörjning. 

Övergripande målsättning var att 
utveckla en generell kunskap vilken kan 
användas av organisationer och företag som 
arbetar med kompetensförsörjning både 
som beställare, leverantörer och som inter-
mediärer. 
 
Att göra tillsammans, att samverka, förvän-
tades bidra till resurseffektivitet och nät-
verksbyggande inom och mellan regionerna, 
på medarbetarnivå, företagsnivå och på 
strukturell nivå. 

Den primära målgruppen var anställda 
i deltagande företag, såväl arbetare som 
tjänstepersoner och chefer/ledare. 

Den sekundära målgruppen var po-
litiker, personer och andra beslutsfattare 
kopplat till det regionala och kommunala 
utvecklingsuppdragen.

*   En av de kompetenskartläggningsmetoder från det 
ESF-finansierade projektet Smart Industri, 2016-
2018, som SMART kompetens bygger vidare på, togs 
fram av Östergötlands delprojekt som genomfördes 
av SKILL AB. Modellen finns beskriven på företagets 
hemsida:  
www.skill.se/om-skill/digital-slutmetod/ 

• SMART kompetens 
målsättning 

• Höja kompetensen hos 
redan anställda!

• Utveckla och stärka in-
kluderande rekrytering 
och arbetsplatser! 

• Stärka deltagande före-
tags förmåga till strate-
gisk kompetensförsörj-
ning! 

• Stärka deltagande före-
tags egna lärande! 

Fem delprojekt
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Fem delprojekt

Kompetenskartläggning

*Projektledningen tillsammans med företa-
gen jämförde gapet som blev mellan perso-
nalens kompetensnuläge (GAP) och före-
tagens önskade nuläge (SWOT). Resultatet 
blev en utbildningsplan, en plan vars inne-
håll i möjligaste mån inom projektet skulle 
omsättas i kompetenshöjande insatser för 
medarbetare.  

Caroline konstaterar att det för henne alltid 
har handlat om individen, om att bekräfta 
de hon möter. Från start fick hon ofta höra 
att det fanns ett motstånd hos personalen 
när det gällde kompetensutveckling. 

 
"Redan där kände jag att de som gick i den 
tron hade fått allt om bakfoten. För mig så 
handlade det om en verksamhet som inte 
hade haft fokus på rätt ställe. 

För att höra vad ens personal säger så 
behöver man lyssna och detta görs inte 
alltid i mötesrummet. Man behöver fånga 
upp personen som alltid känns bitter och 
ifrågasättande.  
 
Ställ frågan varför? Jag lovar er att sva-
ren ni får kan revolutionera en hel verk-
samhet!"

• Exempel Region Östergötland
I Östergötland berättar projektledaren  
Caroline Nordström att hon från start 
lät företagen skapa en vision av var verk-
samheten skulle befinna sig om 3-5 år. Vi-
sionen kunde vara stor eller liten, galen eller 
klok, det fanns inga gränser. 

Efter visionsarbetet genomfördes en SWOT 
analys, alltså en indelning i styrkor, svag-
heter, möjligheter och hot. SWOT gav varje 
företag en grundläggande överblick av 
den egna verksamheten. SWOT-analysen 
användes för att identifiera alternativ för 
hur eventuella svagheterna och hot kunde 
elimineras. När analysen avslutades om-
vandlades kategorin hot till utmaningar och 
utmaningarna formulerades till aktiviteter/
utbildningsinsatser.

Nästa steg blev att ta reda på vem som var 
bäst lämpat att ta del av utbildningsinsats-
en. Vad kan medarbetarna idag? För att ta 
reda på medarbetarens nulägeskompetens 
genomfördes en GAP-analys* av samtliga 
medarbetare som var tänkta att på något 
sätt omfattas av kompetensutvecklande 
insatser. Även innan GAP analysen fanns ett 
moment där ”dolda” talanger och personer 
som fastnat på en position för länge iden-
tifierades. Deras kompetensprofil fick en 
fördjupad analys kopplat till intressen och 
förmågor med potential att utvecklas och 
passa in i verksamhetens vision 3-5 år.  
 

*    För att identifierar gapet mellan den nuvarande 
och den optimala fördelningen och integreringen av 
insatser för att kunna nå önskat framtida nuläge.
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• Exempel Region Västmanland
Region Västmanland med Competence som 
utförare döpte sin metod till ”Agil kompe-
tensanalys - ett förutsättningsbaserat 
förhållningssätt för kompetensut-
vecklingsprojekt”. 

Framgångsfaktorer blev projektets förmåga 
att formulera frågor samt mottagarens vilja 
att reflektera kring sin verksamhet.

Delprojektledaren Samuel Strömgren 
berättar att varje företag fick ta fram befint-
liga kompetenskartläggningar och utifrån 
dessa fick de själva reflektera kring nuläge 
och ”börläge”/framtida nuläge. 

Uppgiften gav projektledningen kunskap 
om vad som var unikt i varje företag, en för-
ståelse och kunskap om respektive företags 
storlek, branschtillhörighet, mognad, ålder, 
ägande, plats i leverantörskedjan/ekosys-
tem/värdekedja, etc.

Samuel berättar vidare att ”unikheten” 
kopplat till företagens egen analys blev 
grunden till nästa steg där Competence 
träffade varje företag för att tillsammans 
reflektera över företagsanalysen och kompe-
tensutvecklingsbehovet. 

I dessa samtal samlades material in, som 
sedan blev bruttolistor på önskade kompe-
tensutvecklingsinsatser. Önskade kompe-
tensutvecklingsinsatser justerades utifrån 
företagens och projektets förutsättningar 
och utgjorde sedan grunden för utbild-
ningsinsatserna. 

• Sammanfattning  
arbetet med  
kompetenskartlägg-
ning    

1. Beskriv nuläge utifrån företag 
och medarbetare

2. Beskriv önskat läge om 3-5 år

3. Indentifiera kompetens

4. Vilka insatser behöver göras 
för att överbrygga gapet mellan  
nuläge och önskat framtida 
läge

5. Planera och genomför  
insatserna

Ytterligare inspiration och meto-
der hittar du på Tillväxtverkets 
sida Personalstark:  
www.tillvaxtverket.se/vara-tjans-
ter/digitala-tjanster/tjanst/2019-
12-19-stark-ditt-foretag-med-per-
sonalstark.html

Fem delprojekt
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Fem delprojekt

Insatser för ökad konkurrenskraft och minskad sårbarhet

I projektet identifierades följande strategiska insatsområden

• Handledning
Ett utbildningsbehov kring praktik och 
företagsförlagd utbildning återkom inom 
alla delprojekt. Behovet ligger i gränslandet 
mellan offentliga utbildningsväsendet och 
företagens kompetensförsörjning.  

• Singelkompetens 
Lyckes produktionsverktyg AB, inom 
delprojektet Karlskoga konstaterade i sin 
analysfas att den största utmaningen för 
företaget var att endast en person kunde 
handha företagets lasermätmaskin. Maski-
nen är en viktig del i företagets kvalitetsar-
bete. Förutom att projektet hjälpte till att 
belysa bristen, gav det möjlighet att utbilda 
fler anställda i handhavandet. Företaget 
började på egen hand att genomföra inter-
na utbildningsinsatser med samma syfte, 
vilket även innebär att man ökade graden av 
internt lärande. 

• Digitalisering
I Västmanland valde många av företagen 
redan under analysfasen att sätta fokus på 
digitalisering som var regionens valda tema-
område. Enligt delprojektledaren Samuel 
Strömgren bidrog inriktningsvalet till 
både ökad samverkan mellan företagen och 
samverkan med det offentliga inom ramen 
för det regionala utvecklingsarbetet. I un-
gefär hälften av företagen fanns det också 
ett tydligt digitaliseringsperspektiv och en 
tolkning av insatsen som ett digitaliserings-
projekt. 

• Bristyrkesinsats
Anna Holmén, projektledare för delpro-
jektet i Karlskoga berättar om hur en yrkes-
högskoleutbildning med hjälp av projektet 
omvandlades till företagsutbildning. Tillvä-
gagångssättet är generaliserbart för andra 
utbildningar inom andra branscher men 
utgår i detta fall från ett företag i behov av 
CNC-operatörer med grönt certifikat. En 
kompetens som i Karlskoga med omnejd var 
och är svårt att hitta. 

I Karlskoga, där projektledningen var pla-
cerad på Yrkeshögskolan, identifierades 
möjligheten att koppla samman företagets 
behov med den egna ettåriga utbildningen 
till CNC-operatör. Redan anställda pro-
cess- eller packoperatörer erbjöds lämna in 
intresseanmälan, inbjöds till informations-
möten och kunskapstester. Ett syfte med 
kunskapstestet var även att låta det vara en 
grund för individuella utbildningsplaner.  
I november 2019 startade sex personer, 
uppdelade på två grupper sin utbildning. 
Utbildningen förlades till tre respektive två 
dagar varannan vecka samt hemstudier. En 
lärare från Yrkeshögskolan hade ansvaret 
för eleverna på heltid. 

På ca 16 veckor hade företaget 6 nya 
CNC-operatörer. Samverkan mellan före-
tagets produktionschef, HR, personal från 
projektet och lärare från Yrkeshögskolan. 
Anna konstaterar att ”Det är viktigt att 
våga tänka nytt, att se samverkan och 
möjligheter! ”.



Breddad rekrytering

Förutom att höja kompetensen hos redan 
anställd personal hade projektet också som 
mål att utveckla företagens förmåga till stra-
tegisk kompetensförsörjning  samt att bidra 
till utveckling av inkluderande arbetsplatser 
och rekrytering. 

Att verka inkluderande innebär även att 
söka och rekrytera medarbetare på nya 
platser och i nya sammanhang för att bryta 
normer. 

• Normkartläggning
Företag med fler än 25 anställda om-
fattas av lagkravet att göra en plan för 
aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimine-
ringsgrunder. Diskrimineringslagen låg som 
grund för projektets kartläggning och totalt 
39 av de 42 företagen som engagerat sig i 
arbetet omfattas av densamma.

För att ge projektdeltagande företag bilder 
av både sitt nuläge och utvecklingsmål inom 
dessa områden genomfördes normkartlägg-
ningar (NOT). 

Kartläggningen utgår från styrdokument 
och arbetet med aktiva åtgärder inom var-
je företag, exempelvis företagets riktlinjer 
och rutiner, lönekartläggningar, genomför-
da medarbetarenkäter och dokumenterat 
arbete med aktiva åtgärder, rekryterings-
annonser, hemsidor etc, tillsammans med 
medarbetarenkäter och intervjuer med ett 
intersektionellt perspektiv. Det vill säga en 
teoretisk utgångspunkt om att normer sam-
verkar med varandra.  
 
Resultatet presenterades sedan i en egen 
rapport för respektive företag. 

Fem delprojekt

Projektet har även tagit fram stöddokumen-
tet Säkra din kompetensförsörjning, 
som finns att ladda ned från hemsidan 
www.smartkompetens.com 

• Aktiva åtgärder 
15 % av företagen hade en plan för aktiva 
åtgärder men dokumentationen var brist-
fällig och tidsbestämda insatser eller upp-
följning och utvärdering saknades. I vissa 
fall fanns istället jämställdhetsplaner, något 
som indikerar att företagen inte är uppda-
terade kring den lagändring som genomför-
des av diskrimineringslagen 2017. 

63 % av företagen hade rutiner och rikt-
linjer kring diskriminering, trakas-
serier eller sexuella trakasserier av 
medarbetare. Flertalet lät dessa doku-
ment ingå i andra dokument, något som på-
verkar tillgänglighet och kunskap att agera 
när något inträffar.  

Företag där ledningen inte upplever att de 
har problem med diskriminering, trakasse-
rier eller sexuella trakasserier ser heller inte 
något behov av att ha riktlinjer utan tänker 
att man agerar om problemet uppkommer. 
Samma företag uppger att de inte genomför 
medarbetarenkäter utan enbart personliga 
medarbetarsamtal.

Lönekartläggningarna visade sig - trots 
projektsekretessen – vara något företagen 
inte ville visa. De som delade kunskap hade 
alla agerat och inkluderat facket när oskä-
liga löneskillnader framkommit. Jämställd 
lönesättning nämns inte som mål i någon av 
de lönepolicys som genomlystes.  

Ytterligare stöd och inspiration inom områ-
det finns på Diskrimineringsombudsman-
nens hemsida: www.do.se 

11
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• Mångfaldsarbete
Relationen och fördelningen mellan 
kvinnor och män beskrivs som van-
ligaste mångfaldsinriktningen, samti-
digt hade bara 10 % av företagen upprättat 
plan för att främja jämn könsfördelning. 

Ingen av planerna innehöll åtgärder för att 
inom organisationen främja jämn könsför-
delning, till exempel genom befordran eller 
internutbildningar. Istället formulerades 
mål som att få fler flickor/kvinnor till tek-
niska utbildningar. Chefer och HR- ansva-
riga lyfter fram och efterfrågar verktyg att 
bemöta den jargong - utifrån en maskulini-
tetsnorm – som finns inom industrin.    

I relation till diskriminering lyfter bara ett 
av företagen funktionsnedsättningar 
som något att tänka på gällande anpass-
ningar i lokaler och informationsflöde. 

När det handlar om etnisk bakgrund lyfts 
språket fram som hinder och man betonar 
vikten av det svenska språket för säkerhet 
och kundkontakter. Enstaka exempel finns 
där företag har anordnat eller samordnat 
språkutbildningsmöjligheter i anslutning till 
arbetsplatsen trots att man identifierar att 
strategisk kompetens går förlorad.  

Även områden som rekrytering och kom-
munikation samt utmaningar inom närom-
råden, till exempel bruksmentalitet, nämns 
som områden kopplade till en hållbar 
utveckling och breddad rekrytering.

 

Fem delprojekt
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Hårda och mjuka utbildningar
Det fanns från regioner, kommuner och från 
företagen själva en förväntan att företag i 
projektet främst skulle satsa på ”hårda” ut-
bildningar. Utbildningar med tydliga modu-
ler och med mätbart lärande. 

Få eller ingen förväntade kompentensut-
veckling inom ledarskap och medarbetar-
skap, det vill säga ”mjuka” utbildningsin-
satser. Det handlade inom dessa områden 
bland annat om förhållningssätt, beteenden 
och attityder. 

Projektledaren i Region Uppsala, Ulrika 
Mohlén, berättar att det varit framgångs-
rikt att låta all personal på hela avdelningar 
eller företaget som helhet delta i samma 
utbildningar. Något som både utvecklat 
medarbetare och ledning inom specifika 
områden men också stärkt tillhörigheten 
och medvetenheten om företags- och pro-
duktionsmål.  

 

Fem delprojekt

Hårda   summa utbildningstimmar

Excel  4 137

Ritningsläsning  3 001

Monitor - affärssystem  2 902

Projektledning  1 888

Förebyggande underhåll  1 872

Operatörsunderhåll  1 711

Lean/manufacturing system   1 532

Operatörsnära underhåll  1 512

CNC  1 503

Underhållstekniker  1 344

Mjuka  summa utbildningstimmar

Schysst arbetsmiljö  
/Var går gränsen? 2 089

BBS - 
Beteendebaserad säkerhet 3 007

Ledar- och medarbetarskap 2 070

Medarbetarskap 1 913

Ledningsgruppsutveckling 1 297

Ledarskapsutbildning 1 272

Handledarutbildning 1 250

Leda utan att vara chef 1 236

Tabellen visar utbildningsområden med de hösta 
deltagartimmarna.  
I projektet genomfördes utbildningar inom  
486 olika områden, vilket genererade  
113 518 deltagartimmar.
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 Slutsatser och lärande
Projektresultatet har utvärderats och reflek-
terats både av projektledning och SWECO 
som ansvariga för utvärderingen. 

Här följer:

Slutsatser kopplat till mål 
Lärande kopplat till genomförande 
Slutsatser och lärande kopplat till begreppet 
kompetens

En samlad bild av projektresul-
tatet finns i SWECOs rapport 
Smart kompetens för in-
dustrin – SLUTRAPPORT 
som återfinns på projektets 
hemsida: 

www.smartkompetens.com
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• Mål - höjd kompetensen hos redan 
anställda!

 Bland de företag som intervjuats av 
Sweco är det tydligt att projektet lett till en 
reell kompetenshöjning bland de anställda.

 Företag som kopplar utbildningsinsats-
er till verksamhetsmål har haft lättare att 
motivera anställda att genomföra utbild-
ningarna.Vidare uppges utbildningsinsats-
erna lett till starkare sammanhållning på 
arbetsplatsen. 

• Mål - stärk deltagande företags egna 
lärande! 

 I projektet har flera företag börjat arbeta 
med mentorskap, kompetensöverföring 
eller arbetsrotation.

• Mål - utveckla och stärk inkluderande 
rekrytering och arbetsplatser!

 Initiativ för breddad rekrytering behöver 
ges fortsatt uppmärksamhet. Framförallt 
behöver insatser för jämställdhet göras för 
redan anställda.

I projektet fanns företag som ansåg att 
deras arbetsplats var inkluderande innan 
projektet började, och de som ansåg att de 
hade ett behov att utveckla arbetet. Av de 
senare upplevde några att projektet inte 
var till hjälp medan andra såg att projektet 
bidragit till utveckling. 

 Sammantaget ökade insikterna om in-
dustriföretagens förhållningssätt utifrån 
de horisontella principerna jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering. 

Företagen i projektet hade policys kring 
arbetsmiljö, alkohol- och drogmissbruk, 

jämställdhet och mångfald samt hälsa och 
säkerhet. Något mindre vanligt var riktlinjer 
gällande rehabilitering samt diskriminering 
och trakasserier. Kopplat till språk, kom-
munikation och maskulinitetsnormer finns 
fortsatt stor utvecklingspotential. 

• Mål - stärk deltagande företags  
förmåga till strategisk kompetens- 
försörjning! 

 Företag som intervjuats i slututvärde-
ringen beskriver alla olika grad av förflytt-
ningar i sitt arbete med strategisk kompe-
tensförsörjning.

 Många företag uppger att de kommer 
fortsätta att arbeta med kompetensmatri-
ser och regelbundna utbildningsinsatser 
inklusive att utveckla verktyg för att sys-
tematisera och registrera det informella 
lärandet. 

 Kompetensutveckling är komplext, det 
sker på flera nivåer, på olika sätt och i olika 
sammanhang.  

Projektledaren i Eskilstuna kommun, Sari 
Lanninger, berättar att man i analysfasen 
upptäckte att många medarbetare såg på 
kompetenshöjning som något man gjorde 
endast när man åkte iväg på kurs, dvs. i 
en lärarledd lektion i en utbildningslokal, 
”utanför” arbetsplatsen. Att reflektera och 
definiera vad som innefattas i det livslånga 
lärandet, specifikt i det egna företaget, var 
en igångsättare av en lärandeprocess som i 
alla delprojekt kom att prägla genomföran-
defasen. 

Lärande finns i många situationer, t ex när 
kunskap delas med andra i arbetsgrup-
pen, egen kunskapsinhämtning vid datorn, 
reflektion och dialog om värderingar, etc. 

Slutsatser och lärande

Slutsatser kopplat till mål
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Kopplat till detta är även insikten att en tyd-
lighet mellan formell och icke formell och 
informell utbildning underlättar samver-
kan och kommunikation* .  Inom detta fält 
identifierar projektledning och styrgruppen 
möjligheter att erfarenheter från regionala 
och kommunala insatser, kopplat till valide-
ring, har potential att ge synergieffekter. 

*   Formell utbildning - examensinriktad undervis-
ning inom ramen för skolsystemet. 

Icke formell utbildning - deltagande i kursformad 
utbildning som inte är examensinriktad, som ges 
inom ramen för skolsystemet. Exempel: kursformad 
personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren.

Informell utbildning - verksamhet som sker i in-
lärningssyfte och som inte är institutionaliserad. 
Studi-erna har inte konstellationen lärare - elev och 
kan äga rum i olika sammanhang, exempelvis på 
arbets-platsen, på fritiden, etc.

Slutsatser och lärande
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• Gemensam bild av syfte och förvänt-
ningar är av stor vikt på alla nivåer

Förutsättningarna för genomförandet, rap-
portering och gemensamt lärande påverka-
des i projektet även av olikheter i hur del-
projekten organiserades. En viktig lärdom 
är att projektpartners ges tid att formulera 
och säkerställa en gemensam bild av syf-
te och förväntningar både gällande start, 
genomförande och hur erfarenheter och 
lärande ska tas om hand efter projektslut. 

• Stordriftsfördelar och nackdelar med 
stora projekt – gör en analys och ett 
medvetet val!

I rollen som huvudprojektägare och ordfö-
rande i styrgruppen konstaterar Richard 
Widén att det går åt mycket kraft för att 
driva ÖMS-gemensamma projekt, varvid 
nackdelarna initialt behöver vägas mot 
nyttan. Detta är även något som Europeiska 
socialfonden som delfinansiär lyfter fram. 

Viktigt är även att tydliggöra projektets 
sammanhang, dess roll/funktion i ordi-
narie verksamhet, både gällande mål- och 
visionsarbetet. Både helheten och delpro-
jekten måste finnas i ett sammanhang där 
sakfrågan naturligt har en koppling till den 
verksamhet som projektet utvecklar. 

Slutsatser och lärande

Lärande kopplat till genomförande

• Tydliggör om projektet är kopplat till 
den offentliga rollen som ”utförare” 
eller ”kapacitetsbyggare”

När det gäller sakfrågan i detta projekt kon-
staterar näringslivsstrateg Erik Asplund, 
Region Uppsala, att de regionala lärdomar-
na dels är kapacitetsbyggande och då fram-
förallt kommer tjänstemän inom forskning, 
innovation och näringsliv samt kompetens-
försörjning till del. Han ser samtidigt att 
Teknikcollege som samverkansstruktur och 
utförare kommer att ha nytta av erfarenhet-
er och resultat. 

Även Region Västmanland och utvecklings-
ledare Mikael Nilsson Hjort lyfter fram 
kapacitetsbyggarrollen då erfarenheter och 
resultat kommer att integreras i det regio-
nala utvecklingsuppdraget. 

En mer utförarinriktad erfarenhet är kun-
skapen att industriföretagens ledning hade 
behov av stöd i arbetet med strategisk kom-
petensförsörjning. Erfarenheten bygger på 
projektets systematiska arbetssätt och fram-
växten av den roll som delprojektledarna 
utvecklade till stöd för företagens ledning 
och medarbetare. 

Utifrån dessa erfarenheter har förutom på-
gående dialoger med Skill och Competence 
som privata aktörer även samtal med Almi 
inletts. Almi* som ägs av staten och regio-
nerna skulle kunna ha det formella uppdra-
get kring utveckling av strategiskt kompe-
tensförsörjningsarbete i företag.  

*   Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av 
svenska staten. Utöver moderbolaget Almi Företags-
partner består koncernen av 16 regionala dotterbo-
lag. De regionala dotterbolagen ägs tillsammans av 
staten och regionerna. I denna del bedrivs huvudsak-
ligen rådgivning och låneverksamhet.

Offentliga organisationser lärande
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I Karlskoga, där projektet först fanns inom 
Yrkeshögskolan för att sedan organise-
ras från vuxenutbildningen, ser Mattias 
Simonsson, administrativ chef Vuxnas 
lärande, att erfarenheterna från projektet 
framförallt blivit kapacitetsbyggande även 
om man inom yrkeshögskolan haft en tydlig 
nytta även i utförarollen. 

I Eskilstuna hade vuxenutbildningen an-
svaret för projektet och där konstaterar 
rektor Eva Jansson att förmågan att skapa 
nätverk och samarbeta med företag, utbild-
ningsanordnare, regioner och andra kom-
muner inom kompetensförsörjningsfrågor 
har utvecklats positivt. 

Projektets lärande är mer kopplat till ut-
förarrollen och implementeras via utbild-
ningsmäklarna, vilka får fler verktyg i sin 
verktygslåda i mötet med företag. Erfaren-
heten har även här en kapacitetsbyggande 
dimension där man via projektet tydligare 
kunnat kugga in i Region Sörmlands kom-
petensförsörjningsarbete och konkret kom-
mer utbildningsmäklaren som varit projekt-
ledare efter avslut att ingå i olika regionala 
branschforum.

Slutsatser och lärande



19

• Fördel med icke offentliga aktörer 
som intermediärer

Både Competence och Skill anser att man 
genom sitt uppdrag i projektet har visat på 
fördelar med en icke offentlig aktör i inter-
mediärrollen. Bägge anser att deras kon-
taktnät, korta beslutsvägar och ägare som 
vill att företaget arbetar med både kort- och 
långsiktig kompetensförsörjning varit till 
gagn för projektgenomförandet.

• Fördjupad kunskap om metoder att 
arbeta fram skräddar- 
sydda utbildningar till företag

Mia Hasselgren-Lundberg, affärsområ-
deschef, berättar att Skill via projektet fått 
kunskap och erfarenhet om hur man identi-
fierar eldsjälar och ambassadörer på före-
tagen och hur man tillsammans med dessa 
kan arbeta fram skräddarsydda utbildning-
ar. Dessa lärdomar kommer att omsättas i 
deras satsning Skill Training* . 

*   Skill har under de senaste åren byggt upp en egen 
industriskola, Skill Training erbjuder kompetensut-
veckling inom till exempel Lean, mätteknik, rit-
ningsläsning, montering och svetsning.

Slutsatser och lärande

Reflektioner från privata delprojektens organisationer  
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Inom ramen för projektets analysfas konsta-
terades att ledning och medarbetare, för att 
få samsyn kring kompetensbegreppet, behö-
ver formulera och svara på frågor så som:  

• Vad är kompetens för oss? 

• Vilka metoder kan användas vid kompe-
tensutveckling?

• Vem ansvarar för vilken kompetensut-
veckling som sker i företaget? 

Konsultföretaget Lyhra medverkade i Re-
gion Uppsalas delprojekt i analysfasen och 
gav en användbar presentation av kom-
petensbegreppet i fyra olika dimensioner. 
Varje enskild del behövs för helheten. De 
olika delarna är olika stora beroende på 
arbetets karaktär men alla dimensionerna 
finns alltid med. 

Slutsatser och lärande

Slutsatser och lärande kopplat till begreppet kompetens

Organisation, uppdrag,  
mål och omvärld

Handläggning, administration, 
regelverk och kvalitet

Värderingar, attityder, vilja, 
bemötande, samarbete,  
ledar- och medarbetarskap

Yrkeskompetens

Strategisk 
kompetens

Administration

Förhållningssätt

Yrkestekniska färdigheter, 
metoder mm

Figur 2. Kompetensbegreppet i fyra olika dimensioner enligt Lyhra
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 Avslutande reflektioner 
Projektet syftade till att identifiera nycklar 
till framtida utvecklingsarbete kopplat till 
matchningen mellan arbetskraftens och 
företags kompetensbehov. 

När det gäller utbildningsinsatser, som var 
projektets huvudsakliga aktivitet, konstate-
ras att det egentligen inte går att dra några 
generella slutsatser avseende industrins 
fortbildningsbehov eller utbildningsområ-
den. Som projekt vet vi heller inte med 
säkerhet att olika utbildningar inom samma 
områden är jämförbara, om de haft samma 
innehåll eller gett likartade resultat. 

Det vi däremot kan konstatera är att det 
systematiska arbetssätt som projektet 
praktiserat för att ta fram skräddarsydda in-
satser, har lett till meningsfulla och utveck-
lande utbildningar som gagnat såväl individ 
som företag.  Ett arbetssätt som också 
är generaliserbart och tillämpbart oavsett 
bransch eller företagsstorlek.
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Rollen som intermediär
En nyckel som utvecklas i projektet är rollen 
som intermediär - både i offentlig och icke 
offentliga organisationer. 

Den intermediära rollen identifieras dels 
som en sammanfogande länk mellan företa-
gen och dess utvecklingsbehov och dels som 
ett nav mellan utbildningsleverantören och 
dess förmåga att tillfredsställa företagens 
behov av utbildningsinsatser. 

Vidare har projektet identifierat sätt att 
arbeta med kompentens- och normkartlägg-
ningar vilka kan bidra till breddad rekryte-
ring. 

Upphandlingserfarenhet gällande beställ-
ningar och köp av utbildningar har erhållits, 
liksom kunskap om olika utbildningsleve-
rantörer, både privata och offentliga med 
respektive styrkor och svagheter har utö-
kats. 

Konkret har checklistor och verktyg för att 
arbeta med mångfald och jämställdhet ta-
gits fram och en insikt - att medarbetare vill 
och kan utvecklas - har belysts. 

Sist men inte minst har företagen fått till-
gång till nätverk och samarbetsytor, dels 
mellan deltagande företag och dels mellan 
företag och offentliga aktörer. 

Avslutande reflektioner

En relevant fråga efter projektet är OM och 
i så fall VEM i samhället som på offentlighe-
tens uppdrag tar ansvar för kompetensut-
veckling och utbildning inom industrin eller 
någon annan bransch. 

Om offentliga aktörer skulle ta rollen/
kostnaden i motsvarande projektets kom-
petenskartläggning, skulle en effekt kunna 
vara ökad kunskap om företagens kompe-
tensbehov. Samtidigt skulle insatsen bidra 
till att stärka företagens konkurrenskraft, 
ett livslångt lärande för anställda och även 
kunna bidra till en ökad rörlighet på arbets-
marknaden.

Företag

Samhället/Behovsanalys Utbildning/medarbetare

Figur 3. Modell för roller och samband för  
kompetensutveckling och utbildning inom industrin.
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Förenklat kan man som individ få delar 
av formella utbildningar utan att uppfylla 
meritkraven med bibehållen arbetslöshets-
ersättning, om de anpassas efter företagens 
behov och därmed är efterfrågestyrda. Ut-
bildningar via Arbetsförmedlingen benämns 
som icke formella. 

I vårt befintliga system har människor till-
gång till utbildning kopplat till livssituation, 
hur samhällets framtida organisation ska se 
ut ger detta projekt inget svar på. Det pro-
jektet visar på är behovet av rörlighet och 
flexibilitet.

Projektet visar även att det finns en möjlig-
het att använda en ökad kunskap om före-
tagens kompetensbehov på aggregerad nivå 
för att kunna påverka utbud och inriktning. 

Något som skulle kunna påverka både 
grundutbildningar (formell utbildning) 
såväl som utbildningar för arbetslösa (icke 
formell utbildning), dvs. dagens offentliga 
beställare. – Beställare som kontinuerligt 
arbetar med analyser för att matcha arbets-
marknadens framtida kompetensbehov.

Avslutande reflektioner

Samhällsutmaningen

- framtidens strategiska kompetensför-
sörjningsarbete

När projektmedel inte finns tillgängliga så 
kvarstår således frågeställningarna: 

• vem organiserar? 

• vem utbildas?  

• vem betalar? 

Samhällets utbildningsinsatser och utbud 
är, efter den obligatoriska grundskolan och 
gymnasieskolan, antingen meritbaserade 
(den sökande ska kunna visa på att behörig-
het till studierna, t ex med betyg) eller till 
för att möta näringslivets kompetensbehov 
och därmed efterfrågestyrt. 

Den som vill studera gör det via egna meri-
ter och egenfinansiering (samhällsinsatser 
tillgängliga) eller som anställd (fortbild-
ningar, kompetensutveckling utifrån före-
tagens behov och den egna möjligheten att 
tillgodogöra sig utbildning). Det finns även 
ett kompensatoriskt system för den som är 
arbetslös. 

Formellt utbildningsut-
bud, ”Meritbaserat”

Näringslivets kompetens-
behov, ”Efterfrågestyrt”

Folkbild Univ Yrkesvux YH Privata utb

Uppdrags- 
utbildning

Bygger på företagens 
behov och individens 
möjligheter

Matchningsverktyg

Figur 4. Matchningsverktyg på dagens arbetsmarknad



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige
- Tillsammans stärker vi framtidens industri! 
 

Projektet Smart Kompetens syftar till att 
stärka kompetensen hos anställda inom 
industriföretag i Östra Mellansverige, samt 
bidra till att öka deltagande företags tillgång 
till arbetskraft med rätt kompetens.
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