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Bilaga 1  

 

UTVÄRDERING FÖRETAG VÄSTMANLAND SMART KOMPETENS 
200514 (Svar från tio av 17 företag/koncerner, 59 % svarsfrekvens) 
 
Under två veckor i april-maj skickade vi ut en enkät till de 17 koncerner i Västmanland som 
deltar i SMK. Tio av dem deltog (svarsfrekvens 59 procent). På procentfrågorna så har de 
svarande haft en 1-6 skala. Jag skriver kort här om resultatet i enkäten.  
 

Förväntningar:  
90 procent (snitt 4,7) anser att projektet har levt upp till förväntningarna (svar 4-6).  
 
Det som har varit bättre än förväntat har varit omfattningen och kvaliteten på 
utbildningarna, framdriften trots pandemin, kontakten/smidigheten/lättheten att prata med 
upphandlad utbildare, möjligheten att själv kunna välja företagsspecifika kurser och utforma 
dem. 
Sämre än förväntat har varit att inte projektet gick att förlänga tidsmässigt under hösten. 
Någon tycker att administrationen av deltagarlistor i pappersformat med signering och även 
att de behöver skicka personuppgifter digitalt. Någon tycker att bokningar av utbildningar 
har gått för sakta och att det gick trögt innan projektet kom igång.  
 

Behovet av kompetensutveckling:  
De flesta menar att de har sett ett stort behov av kompetensutveckling redan före och att de 
ser ett fortsatt stort behov. Hos 20 procent av de som svarat så anser de att projektet har 
skapat ett ökat behov. Någon skriver att ”projektet har visat på ett större behov än väntat”. 
Många skriver att det är viktigt, väsentligt och de lever i en kompetensintensiv bransch.  
 

80 procent (snitt 3,9) säger att projektet skapat ett något större intresse bland 
medarbetarna. Positivt att många har fått gå samma utbildning, vilket ger en bra 
grundplattform. Någon säger att intresset för utbildningar bland ”välutbildade” ökar. Och 
någon annan säger att intresset att gå utbildningar har varit ”större än förväntat”. 
 

100 procent av de svarande säger att de skulle delta i ett liknande projekt igen om de fick 
möjlighet, och 90 procent säger att projektet har ”varit betydelsefullt” för verksamheten just 
nu. Ett företag säger att Industrins omställning är en naturlig fortsättning för dem efter SMK-
projektet. Några av sätten som projektet har varit betydelsefullt på är att det har kunnat 
bredda kunskapsbasen bortom sin normala bas, det har breddat och fördjupat kompetensen 
om digitalisering och även skapat nytt intresse för digitalisering. Projektet har fungerat som 
en del av framtidssäkringen för medarbetarna och företaget och många har fått del av 
samma utbildning och plattform.  
 

100 procent av företag säger att de kommer att ha ett kompetensutvecklings- och 
omställningsbehov under den närmaste treårsperioden. De områden som de ringar in är 
digitalisering, projektledning, produktutveckling, ledarskap och effektiviseringar. Företagen 
menar att kraven på dem kommer öka i framtiden och de behöver hela tiden utveckla sig. Ett 
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företag säger att de ständigt har ett fokus på sina utpekade affärskritiska kompetenser och 
att delar av dessa behov kommer ingå i Industrins omställning.  
 

De utmaningar företagen ser framöver inom kompetensutveckling handlar bland annat om 
digitalisering, internationella affärer och kulturförståelse. Inom organisationen kommer en 
utmaning att vara att prioritera lärande och utbildningsinsatser kontra den ordinarie 
verksamheten. Och inom kompetensförsörjningsperspektivet kommer utmaningen att 
fortsätta att vara att hitta rätt kompetens.  
 

Förändring:    
80 procent (snitt 4,0) av företagen ser en positiv förändring hos de personer som har tagit 
del av utbildningsinsatserna. Många har fått stärkt ledarskap, det har skapats ett allmänt 
högre intresse för digitalisering och förändringsledning i företagen och flera har fått ny 
användbar kompetens.  
 

Projektets kvalité: 
80 procent (snitt 4,8) av företagen anser att utbildningsinsatserna har haft en högre kvalitet 
än de har förväntat sig. De menar att upplägget i grunden har varit bra och ändamålsenligt. 
Ett eventuellt nytt kompetensutvecklingsprojekt kan genomföras på samma sätt tycker de. 
De har uppskattat flexibiliteten i val av utbildningar men anser att tidsaspekten kunde varit 
mer flexibel. Onlinevarianter efterfrågas på vissa utbildningar. De är nöjda med kvaliteten 
överlag utifrån att de själva har kunnat påverka innehåll och inriktning. Några tycker att vissa 
utbildningar har haft för låg kvalité. 
 
Både projektledningen och utbildningsaktören får positiva omdömen av företagen. De anser 
att det varit positivt med en centralt sammanhållande utbildningsaktör. 
  
100 procent (snitt 5,3) anser att samarbetet med Competence har fungerat bra, att de gett 
tydliga direktiv och varit professionella.  
90 procent (snitt 5,2) menar att samarbetet med Nerica har fungerat över förväntan. De har 
varit snabba, smidiga, tillmötesgående, stödjande och visat god anpassningsförmåga. Något 
företag är inte nöjda med leveransen av utbildningar.  
90 procent (snitt 4,8) anser att dessa och liknande EU-projekt från Region Västmanland har 
högt värde för deras verksamhet.  
Företagen är också positiva (80 procent av företagen, snitt 4,50) till genomförande av ett 
liknande projekt med avsevärt större utbyte mellan företagen.  
 
Avslutningsvis säger flera företag att det SMK har varit ett bra projekt och bra genomfört 
projekt.  
 
”Jättebra att detta projekt samordnats via Regionen med gemensam ansökan för flera 
företag i området. Tror inte att deltagande bolag själva kunnat hantera ansökan och all 
projektadministration som krävs från EU.” 
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Bruttosvar enkätutvärdering Smart kompetens 

 

Vad har varit bättre än förväntat? 
- Omfattningen av utbildningarna har överstigit förväntningarna 

- Utbildningskvaliteten. Återkoppling från utbildade. 

- Framdriften trots Corona etc 

- Jag var inte med från början i projektet. Hade få förväntningar, allt har rullat på 

- Kontakten med upphandlad utbildare (Nercia) 

- Hur smidigt det fungerat med upphandlad utbildningssamordnare – Nercia 

- Smidigheten att själv kunna välja kurser och företagsspecifika kurser. 

- Smidigheten att kunna få utforma kurser efter företagets egna behov. Lätt att prata 

med kurssamordnaren. 

 

Vad har varit sämre än förväntat? 
- Någon enstaka utbildning var inte enl förväntan pga kommunikationsmiss. Trögt att 

komma igång 

- Att Nercia bytte kontaktperson mitt i projektet 

- Situationen med Covid 19 har gjort utbildningar omöjligt. Förlängningen av projektet 

räcker inte till för att slutföra utbildningar 

- Anpassningen till Corona-pandemin, att vi har för kort tid på oss att slutföra 

utbildningarna 

- Administration av deltagarlistor i pappersformat med signering manuellt, samt att vi 

förväntas skicka personuppgifter digitalt, vilket vi inte gör. 

- En del oklarheter och strul i början på projektet. En del svårigheter att få in nyanställda 

i projektet. 

- En del oklarheter i hur man skulle äska kurser och redovisa dem. 

- Tycker det var dålig fart på bokningen av utbildningarna 
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Kommentera gärna ditt svar 
- Projektet har visat på ett större behov än väntat 

- Var hög redan innan 

- vi lever i en kompetensintensiv bransch och måste konsekvens förbättra oss 

- Vi ansåg att det var lika viktigt innan som nu 

- Är väsentligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga som bolag och individer framöver. 

Livslångt lärande! 

- Vi är fortsatt positiva. 

- Vi är fortfarande positivt inställda till att arbeta med kompetenshöjning av ny och 

befintlig personal. 

 

 

Kommentera gärna ditt svar 
- Mycket stort intresse att gå utbildningar. Större än förväntat 

- Har inte märkt något avseende detta 

- Intresset för utbildningar bland välutbildade ökar. Tyvärr inte i samma utsträckning 

bland dom övriga 
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- Samma inställning som tidigare 

- Medarbetarna har upplevt det som mycket positivt att många fått möjlighet att gå 

samma utbildning - ger en bra grundplattform (mognad, terminologi och verktyg) att 

jobba vidare utifrån. 

- Vi är fortsatt positiva till kompetensutveckling. 

 

 

Kommentera gärna ditt svar 
- Har gett mycket värde till individer och till företaget. Anpassade utbildningar till behov 

har uppskattats mycket. 

- Det har fungerat relativt smärtfritt 

- Vi är redan nu med i Industrins Omställning, som vi ser som en naturlig förlängning på 

Smart-kompetensprojektet 

- Denna typ av projekt är mycket bra projekt för företaget. 

- Detta är bra och har ett värde för företaget. 

 

 
 

Om ja, på vilket sätt? 
- Vi har kunnat bredda kunskapsbasen, bortom vår "normala" bas 

- Breddad kompetens om digitalisering. Bra användbara fördjupande utbildningar 
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- vi har passat på att kompetenshöja kärnämnen 

- Vi har fått kompetenshöjning som är avgörande för att kunna fortsätta vårt arbete  

- Många har fått samma utbildning och plattform. Höjt den generella mognaden intresset 

för digitalisering och förändring. 

- Vi har kunnat utbilda vår personal på kurser specifika vår vårt företag och bransch som 

vi annars inte kunnat göra. 

- Vi har kunnat få utforma egna kurser efter vårt företags specifika behov. 

- En del av framtidssäkring för medarbetarna och företaget 

 

 

Kommentera gärna ditt svar 
- Användbar kompetens 

- Många har fått förstärka sitt ledarskap, inte bara bland uttalade chefer utan bland 

många andra funktioner 

- Allmänt högre intresse för digitalisering och förändringsledning på företaget. 

- Personalen är positiv till kurserna. 
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Om Ja, beskriv gärna era utvecklings- och omställningsbehov: 
- Digitalisering, projektledning, ledarskap., effektiviseringar, etc 

- Vi behöver hela tiden utveckla oss 

- Kan inte exakt beskriva hur men är helt övertygad om att framtiden kommer öka 

kraven på oss. 

- Då vi är ett växande företag kommer det att behövas kompetenshöjning i framtiden, 

dock oklart vad för typ av kompetenshöjningar. 

- Vi jobbar fokuserat med våra utpekade affärskritiska kompetenser för att stärka dessa 

hos vår personal. Delar av detta kommer ingå i projektet Industrins omställning. 

- Vi arbetar i en teknikintensiv bransch och det händer mycket i branschen samtidigt 

som ny personal behöver läras upp i grunderna inom yrket/branschen. 

- Vi har behov av att hela tiden kompetensutveckla vår personal. Dels ny personal som 

behöver lära sig grunderna inom yrket (utvecklingsprocesser, arbetssätt, 

grundläggande branchkunskaper etc), dels erfaren personal som behöver få 

kompetens om my teknik, dels även förändringar som sker vilket innebär utbildning 

inom mjuka områden. 

- Fortsatt kompetensutveckling inom produktutveckling och produktion samt ledning 

- omställning iom Coronaepidemin. 

 

 
 

Kommentera gärna ditt svar 
- Jag har inte fått återkoppling om alla utbildningarna 

- Mycket bra och anpassade utbildningar 

- Det mesta, en del inte 

- Bra kvalité då vi själva kan vara med och styra efter vårt behov. 

- Det har varit blandat. Både god kvalité och lite låg kvalité på utbildningsinsatserna. 

 

9. Hur skulle ni vilja att liknande insatser och utbildningar planeras och genomförs i 

framtiden? Kommentera gärna din organisations behov av flexibilitet kring upplägg 
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och genomförande (som kan variera beroende på yrkesgrupp och/eller typ av 

utbildning). 
- Det aktuella upplägget har varit bra och ändamålsenligt 

- Som genomfört. Mycket bra projektgenomförande av Competence och Nercia 

- Gärna online varianter, sparar tid och resurser 

- Tycker upplägget i grunden varit bra 

- Projektet har varit relativt flexibelt i vilka utbildningar vi behöver, dock kunde 

tidsaspekten vara mer flexibel. 

- Bra med en central sammanhållande utbildningsaktör - som ger stor flexibilitet och 

hanterar det administrativa runt utbildningarna. 

- Att man under projektets gång lättare kan få in nya kurser då behoven hinner ändras 

över tiden. Önskade kurser skulle anges i förväg. 

- Det är en föränderlig värld, så vore bra om man kunde ha några "frikurser" som inte 

behöver vara bestämda då projektet börjar utan kan få bestämmas under projektets 

gång då behoven snabbt kan förändras. 

- Framförhållning och om utbildningen avser en hel avdelning behöver den delas upp i 

minst två omgångar 

- Att fortsätta kunna ha en möjlighet att anpassa utbildningarna till vår verksamhet och 
möjligheten för våra anställda att gå så specifika kursen som vi har kunnat i detta 
projekt. Jag tycker att planeringen och utförandet har fungerat bra och över förväntan. 
Så ett liknande upplägg skulle vi vara nöjda med. 

 

 
 

Kommentera gärna ditt svar 
- Mycket professionella 

- Alltid tydliga direktiv 

- Emma har varit en fantastisk samarbetspart i detta projekt. 
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Kommentera gärna ditt svar 
- Snabba, tillmötesgående, anpassningsbara, stödjande och har tagit fram bra 

anpassade utbildningar 

- Trots byte av kontaktperson pga. uppsägning har det varit framdrift 

- Hur smidigt och bra som helst! Jättenöjd med Nercia! 

- Lite strul i början men med tiden allt bättre. 

- Som sagt, redan innan Coronan så var många av utbildningarna inte ens bokade och 

nu verkar det som många inte kommer hinna utföras. 

 

12. Vad är viktigt för er när ni väljer utbildningsleverantör? 
- Kunskap, pedagogisk förmåga och förståelse för var vi står 

- Bra anpassad utbildning. 

- Standarden på utbildningarna och hur väl de kan anpassa utbildningarna efter våra 

behov 

- Att de är lyhörda för våra behov, snabba i sitt agerande, proaktiva att finna och föreslå 

bästa tänkbara lösning för oss. En löpande dialog och avstämningar. Viktigt att de 

hanterar allt det kommersiella med utbildningsleverantörerna. 

- Att de håller god kvalité och att kursen kan gå i närtid. Vi får ibland en del akuta behov.  

- Kompetensen, samt att de kan hålla en kurs i närtid. 
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Kommentera gärna ditt svar 
- Anpassade utbildningar och förbättrat internt samarbete 

- Har svårt att se detta i verkligheten. Företag vill ha det serverat 

 
 

15. Vilka utmaningar inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling kommer 

ni möta framöver? 
- Snabb utveckling inom digitalisering, att hitta rätt kompetens, 

- Internationella affärer, kultur och även digitalisering 

- Utmaningen är ofta att prioritera lärande och utbildningsinsatser kontra den dagliga 

driften av verksamheten. 

- Vi behöver fortsatt kompetensförsörjning och -utveckling framöver. 
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- kompetensutveckling inom digitalisering i våra produkter och hos våra kunder. 

eftermarknadsprocesser. 

- I en föränderlig värld är det alltid svårt att sia om framtiden. Dock vet vi att 
baskunskaper för hur just vårt företag och bransch fungerar och är uppbyggt kommer 
att behövas. 

 

16. Ifall ni har några övriga tankar kan ni skriva dem här: 
- Bra genomfört projekt 

- Jättebra att detta projekt samordnats via Regionen med gemensam ansökan för flera 

företag i området. Tror inte att deltagande bolag själva kunnat hantera ansökan och all 

projektadministration som krävs från EU. 

- Bra projekt. 

 


