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Förord 

Projekt Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige syftar till att stärka kompetensen hos 

anställda inom industriföretag samt att öka företags tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. 

Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden med Region Östergötland som projektägare.  

Region Östergötland driver projektet tillsammans med samverkansparter från Östra Mellansveriges 

samtliga regioner: Företaget Skill, Eskilstuna kommun, Karlskoga kommun, Region Uppsala och 

Region Västmanland som samarbetar med Competence (tidigare Jobba i Västerås).  

Ny teknik, digitalisering, ökad internationalisering och högre krav från kunder på komplexa lösningar, 

flexibilitet och snabbhet innebär behov av höjd och ny kompetens samt arbete med långsiktig 

kompetensförsörjning inom industrin. Rekryteringsbehoven är stora hos företagen, men det är svårt 

att hitta personer med rätt kompetens vilket leder till att företagen inte kan anställa tillräckligt 

många. Det befintliga utbildningsutbudet matchar inte heller företagens behov och efterfrågan. 

Kompetensförsörjningen försvåras ytterligare av geografiska lägen, tendensen att rekrytera utifrån 

befintliga normer och tradition, samt den sneda könsfördelning som råder inom industrin.  

Det finns gemensamma utmaningar för industriföretagen i Östra Mellansverige, oberoende av vilken 

region eller del av industrin man verkar inom. Projektet har identifierat följande orsaker till att det 

behövs kompetensstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning:  

 Det finns 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 efterfrågar  

I Smart kompetens deltar ett 70-tal industriföretag som utifrån det enskilda företagets specifika 

behov erbjuds skräddarsydda utbildningsinsatser för både personal och ledningsgrupper. Projekt 

Smart kompetens kännetecknas av att utföras lokalt men samverkar regionalt. Vi vill maximera 

fördelar med ett stort samverkansprojekt samtidigt som vi vill skapa lokalt ägarskap och engagemang 

hos samverkansparter, deltagande företag och aktörer. Projektet genomsyras av inkludering och 

icke-diskriminering. 
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet var att stärka kompetensen hos medarbetare för fem elektronikföretag i 

Sörmland. Projektet hade följande mål: 

1. Höjd kompetens för anställda 

2. Mer inkluderande rekrytering och arbetsplats 

3. Stärka deltagande företags förmåga till strategisk kompetensförsörjning 

4. Stärka deltagande företags egna lärande 

Arbetsmetoden som använts vid kompetenskartläggningen består av tre steg. I första steget, det 

önskade läget, identifierades företagens behov av kompetenser kopplat till deras framtida strategier 

och arbetssätt. När kompetensbehovet var kartlagt handlade det andra steget, nuläget, om att 

inventera befintlig kompetens hos samtliga anställda. Efter kompetenskartläggningarna genomfördes 

en analys av behoven i det framkomna materialet. I det tredje och sista steget erbjöds olika 

utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för befintlig personal, inklusive utvärdering.  

Resultatet visade att 216 medarbetare genomförde 110 olika kompetensutvecklingsinsatser inom 

ämnesområden som Yrkesutbildning, IT/System, Ledarskap/Medarbetarskap, Marknad och Juridik. 

De flesta insatserna låg på SeQF-nivå 5 - 6, det vill säga på en yrkeshögskole- eller högskolenivå.  

Samtliga företag är mycket nöjda med utbildningsinsatserna och deltar gärna i liknande projekt i 

framtiden. Företagen kunde notera positiva förändringar i yrkesspecifika kunskaper. Några företag 

fångade även upp ett högre självförtroende hos medarbetare där personer stigit fram och vågat ta 

för sig på ett tydligare sätt i arbetssammanhang.  

Resultatet varierade bland företagen gällande kunskap och förståelse kring den intersektionella 

analysen som genomfördes av företaget Add Gender. Det är för tidigt att se om fröna i 

jämställdhetsarbetet har börjat gro hos varje företag. I den intersektionella analysen går det att läsa 

att det finns en vilja hos företagen att skapa en inkluderande organisation med fokus på jämställdhet 

och mångfald – men verktygen saknas. Det krävs med andra ord, menar Add Gender, ett fortsatt 

långsiktigt arbete på djupet för att kunna åtgärda obalanser i branschen. 

Medarbetarna har fått reflektera och definiera vad som innefattas i det livslånga lärandet i det egna 

företaget, vilket varit en igångsättare av en lärandeprocess. Olika metoder för arbetsplatslärande har 

testats och utvärderats och gett en ökad förståelse för att kompetensutveckling kan ske på flera sätt.   

För Vuxenutbildningen som projektägare har erfarenheterna av olika metoder och verktyg som 

använts inom elektronikbranschen varit värdefulla. Utbildningsmäklarna kan i sitt utökade arbete 

med att stötta företag vid kompetenshöjning av befintlig personal även använda verktygen inom 

andra branschområden. 

Region Sörmland planerar att implementera en samverkasansstruktur för 

kompetensförsörjningsfrågor som bland annat handlar om att skapa branschforum inom olika 

områden. Målet med branschforum är att skapa efterfrågade utbildningar och erbjuda olika 

kompetensutvecklingsinsatser genom att vara en länk mellan utbildare på olika nivåer och näringsliv 

och där kommunens utbildningsmäklare ingår som en stödfunktion. 
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1. Syfte, mål, bakgrund och förväntat resultat 
Det övergripande syftet för Smart kompetens för industrin i Sörmland, var att stärka kompetensen 

hos företagen för att kunna möta marknadens växande krav. 

Målen i ansökan för Sörmland var att erbjuda specifika kompetensutvecklingsinsatser inom följande 

områden: 

1. Yrkeskompetens 

2. Ledarutveckling, strategisk förmåga och jämställdhet  

3. Omvärldskunskap och kundförståelse  

4. Intern kunskapsöverföring  

Målen har justerats en aning och efter revidering blev målen för samtliga delprojekt följande: 

1. Höjd kompetens för anställda 

2. Mer inkluderande rekrytering och arbetsplats 

3. Stärka deltagande företags förmåga till strategisk kompetensförsörjning 

4. Stärka deltagande företags egna lärande 

1.1 Förväntade kort- och långsiktiga effekter 

Den kortsiktiga effekten och samtidigt det förväntade resultatet var att kvinnor och män som 

genomfört kompetensutvecklingsinsatser utifrån deltagarens, verksamhetens och arbetsmarknadens 

behov bidrar till att de stärkt sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som företagen har fått 

tillgång till rätt kompetens.   

Effekten av nådda projektmål på lång sikt, på 5 - 10 år, kan bidra till att säkra företagens framtida 

kompetensförsörjning samt till en mindre diskriminerande arbetsmarknad från ett 

likabehandlingsperspektiv. 

1.2 Integrera horisontella principer i projektet 

Delprojektledningens ambition var att de horisontella kriterierna, det vill säga jämställdhet, 

tillgänglighet och icke diskriminering, skulle integreras i projektet och inte enbart bli sidoaktiviteter. 

Vid upphandlingen ställdes av den anledningen krav på utbildningsleverantören att ha en god 

kompetens om jämställdhetsintegrering, det vill säga leverantören skulle kunna företagsanpassa 

utbildningar på ett sätt som kunde stärka kompetensen både hos kvinnliga och manliga deltagare. 

Utbildningsleverantören fick även i sitt svar i upphandlingen beskriva hur de planerade att möta 

deltagare med eventuella funktionsvariationer. Beskrivningarna låg som ett delkriterium i 

bedömningen av utbildningsleverantör bland anbuden som kom in.  

Hos huvudutbildningsleverantören, Nercia AB, anpassades undervisningen med hänsyn taget till olika 

funktionsvariationer. Till exempel om en deltagare har läs- och skrivsvårigheter och i rädsla för att 

avslöjas lägger energi på ineffektiva strategier som hindrar lärandet. I Nercias utbildningar är en 

lösning att redan vid kursstart få igång gruppdynamiken för att skapa en trevligare utbildningsmiljö 

men även för att få igång diskussioner och engagemang. I grupparbeten kan man tillsammans lösa 

uppgifter och resonera och svara på frågor, vilket underlättar för deltagaren med skrivsvårigheter. 

Vidare genomsyrar utbildningarna av ordning och reda där utbildaren tydligt och strukturerat 

illustrerar ämnet både muntligen och på tavla/skärm.  



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  6 

Detta var ett sätt där Nercia uppmärksammar de horisontella kriterierna inför kommande 

kompetensutvecklingsinsatser och som därmed kunde integreras i projektet. 

Under en workshop med företagsledningarna på respektive företag ställdes följande frågor kring 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering:   

1. Hur viktig tycker du jämställdhet/ tillgänglighet/ icke diskriminering är för företaget (på en 

skala)?  

2. Hur bedömer du din kompetens om jämställdhet/ tillgänglighet/ icke diskriminering (på en 

skala)?  

Svaren visade att företagen tyckte att frågorna generellt var viktiga men ändå inte högprioriterade. 

Det fanns en grundkompetens hos företagen som till exempel att man vid rekrytering ville få till en 

jämnare könsfördelning bland de anställda och att man alltid tog hänsyn till medarbetare med 

funktionsvariationer.  

Huvudprojektet upphandlade konsultföretaget Add Gender som genomförde en intersektionell 

analys på varje företag. Resultatet av analyserna redovisade projektledaren vid enskilda möten med 

företagsrepresentanter från den lokala styrgruppen för att på så sätt kunna fånga upp synpunkter, 

insikter och gjorda reflektioner. Add Gender erbjöd även en efterföljande rådgivningstimme per 

telefon.  

Tanken var att företagsledningarna skulle förstå varför de horisontella kriterierna var viktiga för att 

komma till rätta med bristande jämvikt i branschen och därefter få verktyg utifrån Add Genders 

intersektionella analys för ett fortsatt utvecklingsarbete. 

1.3 Bakgrund - Region Sörmland rekryterade elektronikföretag till projektet 

Representanter från Region Sörmland, Eskilstuna kommun, ett elektronikföretag samt 

förändringskonsulter genomförde en workshop tillsammans för att ta fram riktlinjer för en ansökan 

och finna svar på frågan om vilket resultat man ville se genom att medverka i projektet. Anledningen 

till att elektronikföretag valdes att ingå i projektet är att elektronik kommer att spela en avgörande 

roll i framtidens Sverige.  

Behovet av smarta elektroniksystem ökar och underleverantörerna i Sörmland ska tillgodose 

elektronik för att passa i produkter, tjänster och processer inom många områden. För att företagen 

ska fortsätta kunna vara möjliga leverantörer på marknaden krävs ständig utveckling för att möta nya 

krav och behov. Det stora behovet av mekatronik, det vill säga kombinationen av mekanik och 

elektronik, på 5 - 10 års sikt, har man även uppmärksammat i en kartläggning som genomfördes i 

projekt Smart Industri 1.0. 

Från Smartare Elektroniksystem, Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige, fick Region Sörmland2 

förslag på företag att kontakta för att fråga om de ville medverka i projektet. Ambitionen var att 

sprida företagsmedverkan i Sörmland, dvs. inte bara ha med företag från Eskilstuna, samt med fokus 

på elektronikbranschen. Det var viktigt att det var företag i samma bransch med ändå inte direkt 

                                                           
1 Rapport: Industri- och teknikföretags egen bild av sin framtid & full fart mot akut och strukturell 
kompetensbrist, Jan Lindoff & Susann Karlsson (2018). 
2 Agneta Engström, Region Sörmland. 
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konkurrerande så att det av den anledningen skulle ha kunnat påverka kvaliteten på samarbetet. 

Genom att göra ett klokt urval av några få elektronikföretag såg Region Sörmland också möjligheten 

att jobba nära företagen och lära av erfarenheterna inför framtiden.  

Elektronikbranschen är, som nämnts, inne i en mycket stor utvecklingsfas och med ökad efterfrågan, 

vilket inneburit att utbudet av utbildningar inte alltid hängt med. Inom ramen för projektet har det 

varit möjligt att skräddarsy och anpassa många kompetensutvecklingsinsatser direkt på 

arbetsplatsen. För att klara av den snabba förändring branschen står inför såg branschen även behov 

av ledarutveckling.  

Till en början var det fyra företag som medverkade i projektet. Något senare tillkom ytterligare ett 

företag, ett systerföretag till ett av de medverkande företagen. Det innebär att delprojekt Sörmland 

kom att innefatta en kärna av fem elektronikföretag. 

2. Arbetssätt 
Nedan beskrivs metoden som använts i kompetenskartläggningsprocessen och de verktyg som 

testats vid arbetsplatslärandet. 

2.1 Metod i tre steg  
Arbetsmetoden som har använts i kompetenskartläggningen består av tre steg.  

1. Önskat läge 

2. Nuläge 

3. Insatser, inklusive utvärdering 

Steg 1. Önskat läge 

I första steget identifierades företagets behov av kompetenser utifrån deras framtida strategier och 

arbetssätt tillsammans med företagsledningen i en workshop. Personer som deltog i 

workshopgruppen var VD, HR-ansvarig, avdelningschef eller någon annan person/befattning som 

hade god insyn i vilka kompetenser som är viktiga på företaget.  

 

Steg 2. Nuläge 

När kompetensbehovet var kartlagt handlade det andra steget om att inventera befintlig kompetens 

hos samtliga anställda. Baserat på workshopen identifierades kompetenser att kartlägga utifrån 

verksamhetskompetens, yrkeskompetens och personlig kompetens. Kartläggningarna genomfördes 

genom enkät, personlig intervju och där det gick integrerades de i ordinarie verksamhet, till exempel 

på redan inbokade utvecklingssamtal.  

Efter kompetenskartläggningarna genomfördes en analys av behoven i det framkomna materialet. 

Tillsammans med HR-ansvarig/annan ansvarig gick konsult och delprojektledare igenom de 

identifierade behoven som till sist resulterade i en utbildningsplan. I och med att utbildningsplanerna 

fanns på plats på respektive företag var behovs- och kompetenskartläggningen klar och insatserna 

kunde därmed börja. 

Steg 3. Insatser, inklusive utvärdering 

I det tredje och sista steget erbjöds befintlig personal olika utbildnings- och  
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kompetensutvecklingsinsatser. Utbildningsplanen innehöll de insatser som varje företag önskade 

skulle ske i denna fas. 

2.2 Verktyg för lärande  
En huvudutbildningsleverantör ansvarade för att planera för insatserna i utbildningsplanen. 

Insatserna utfördes av leverantörens egna utbildare samt ett stort nätverk av underkonsulter med 

spetskompetens inom olika områden.  

När det gäller lärandet på arbetsplatsen användes följande verktyg:   

1. Föreläsning som definierar och tydliggör kompetensbegreppet 

Inför kartläggningen upptäckte delprojektledaren att en del medarbetare såg på kompetenshöjning 

som något man endast gjorde när man åkte iväg på kurs, utanför arbetsplatsen, och menade av den 

anledningen att man inte haft någon kompetensutveckling på flera år.  

Att man kontinuerligt genomförde kompetenshöjande insatser på olika sätt i sin arbetsvardag var 

inget man registrerade som kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om situationer när 

kunskap delas med arbetsgruppen, egen kunskapsinhämtning vid datorn eller reflektion och dialog 

om värderingar. Det kan bero på att man många gånger saknar en dokumenterad process för hur den 

arbetsförlagda kompetensutvecklingen ska ske i företaget.  

Innan kompetensutvecklingsinsatserna startade hos företagen genomförde en konsult, en gemensam 

introduktionsföreläsning för medarbetarna om kompetensbegreppet, tillsammans med 

delprojektledaren och utbildningsleverantören, och där lyftes frågor som:   

1. Vad är kompetens för oss?  

2. Vilka metoder kan användas vid kompetensutveckling? 

3. Vem ansvarar för vilken kompetensutveckling i företaget?  

Svaren skulle ge ökad insikt om att kompetensutveckling pågår kontinuerligt både på och utanför 

arbetsplatsen, om det egna ansvaret kring kompetensutveckling samt hur medarbetarna kan ta hjälp 

av varandra i lärandet. Vidare ville delprojektledaren stärka insikten om det ständiga lärandet och ge 

en förståelse för komplexiteten av begreppet kompetens. 

2. Handledarutbildning 

En handledarutbildning genomfördes för att underlätta kunskapsöverföring från en person till andra 

på företagen. Målet med handledarutbildningen var att stärka personer som utbildare/handledare 

genom tips kring konkreta arbetssätt och verktyg och som man direkt kan använda i en 

utbildningssituation. I utbildningen har man gått igenom olika pedagogiska knep för att genomföra 

en utbildningsinsats, vikten av att återkoppla och skapa en god lärandemiljö.  

 

3. Internutbildning 

Internutbildning är ytterligare en metod för kompetensutveckling och det genomfördes många olika 

internutbildningar på arbetsplatserna. Det var till exempel utbildningar om bolagets egna produkter 

eller hanteringen av in- och utlastning på lagret, vilket blivit en flaskhals för ett av företagen då 

endast en person besitter kompetensen. Det var både medarbetare och chefer, med unika 

kunskaper, som internutbildade sina kollegor inom en rad olika områden under projekttiden.  
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4. Företagsanpassad utbildning 

Företagsanpassade utbildningar på arbetsplatsen var ytterligare en insats i projektet. Insatsen 

inleddes med ett måldialogmöte där utbildaren träffade företagsrepresentanter för att säkra rätt 

innehåll och nivå på utbildningen samt för att samla in fakta om företaget för att koppla olika 

casebaserade övningar till företagets verklighet. 

 

5. E-learning/distansutbildning 

Vissa längre kurser genomfördes som e-learning (synonymt med distansutbildning) och passade 

personer där möjligheten fanns att styra sin egen studietid. Utbildningarna var casebaserade och gav 

därför medarbetarna praktiska och konkreta kunskaper som direkt kunde användas i arbetsvardagen. 

Alla former av digitala utbildningsinsatser ökade avsevärt i samband med Coronapandemin då det 

var svårt att mötas rent fysiskt. Även slutkonferensen genomfördes som en webbutbildning med 

fokus på inkluderande arbetsplatskultur och breddad rekrytering.  

 

6. Studiebesök hos kund 

Tanken var att ett företagets medarbetare skulle genomföra flera studiebesök hos sina kunder under 

våren 2020. Vidare skulle medarbetare skugga personal med specialistkunskaper på bland annat ett 

pappersbruk. Samtliga studiebesök ställdes tyvärr in på grund av Coronapandemin. 

 

2.3 Utvärdering av insatser 
Följande metoder användes för att följa upp insatserna: 

 

1. Observation vid kurstillfällen och kursutvärderingar 

Delprojektledaren har medverkat som observatör under olika utbildningsinsatser och har då bland 

annat kunnat fånga upp hur utbildaren levt upp till de horisontella kriterierna i 

utbildningssituationen. Huvudutbildningsleverantören har delvis genomfört egna kursutvärderingar 

för att fånga upp hur insatserna har landat och informerat företag och delprojektledaren om något 

särskilt dykt upp under genomförandet. 

 

2. Utvärderingsintervjuer med företagen 

I slutet av projektet deltog företagsrepresentanterna i delprojektets styrgrupp i en 

utvärderingsintervju med delprojektledaren. Intervjun bestod av sju fasta frågor i en intervjuguide. 

Fokus under intervjun var kring det egna lärandet, strategisk kompetensförsörjning och inkluderande 

arbetsplats. 

3. Extern utvärdering 

En extern utvärderare3 levererade en nulägesanalys samt en halvtids- och slututvärdering. 

Företagens medarbetare har fått svara på en enkät både före- och efter genomförda insatser för att 

se om insatserna lett till en höjning av kompetens. Företagsledare har vidare medverkat i intervjuer i 

syfte att fånga upp om insatserna har lett till relevanta avtryck på kort sikt och även kunna se om de 

kan bidra till effekter på längre sikt. 

 

                                                           
3 Sweco AB. 
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2.3.1 Företagens utvärdering av insatser 

Deltagande företag har utvärderat och följt upp genomförda insatser på olika sätt i projektet och 

nedan exemplifieras följande: 

1. Information och dialog med medarbetare  

På ett styrgruppsmöte bestämdes att inför varje utbildningsinsats skulle varje berörd avdelningschef 

informera medarbetarna i god tid så en arbetsplanering hanns med och att de var redo för 

utbildningsstart. Detta för att undvika sena avhopp i utbildningsinsatserna, framförallt vid 

arbetstoppar. Något som antagligen har bidragit till en hög kursnärvaro. Till exempel skapades på ett 

av företagen ett engagemang kring utbildningsinsatserna genom att en chef kommunicerade vilka 

insatser som var på gång på en gemensam informationstavla i ett personalutrymme. Det skapade ett 

intresse kring insatserna och blev en snackis kring fikabordet. Även på de övriga företagen fångades 

medarbetarnas reflektioner och synpunkter upp kring genomförda insatser vid enskilda samtal. 

2. Erfarenhetsutbyte mellan företagen   

Företagsrepresentanterna i delprojektets styrgrupp har informerat delprojektledaren om 

medarbetarnas upplevelse av utbildningsinsatserna och även utbytt erfarenheter mellan företagen 

under en särskild avsatt punkt på styrgruppsmöten. Vidare har projektledaren informerat företagen 

om Add Genders process och vad som hänt och är på gång vid olika tidpunkter i projektet för att på 

så sätt uppmärksamma jämställdhets-, tillgänglighets- och likabehandlingsperspektivet.Uppdatering 

av medarbetarnas kompetensprofiler 

Företagsrepresentanterna i delprojektets styrgrupp har uppdaterat medarbetarnas 

kompetensprofiler hos det egna företaget efter genomförda insatser, vilket både blir en uppföljning 

av att insatserna ägt rum för respektive deltagare och en tillgång i företagets fortsatta strategiska 

kompetensförsörjningsarbete. 

2.4 Add Gender´s arbetssätt i de intersektionella analyserna 
Jämställdhetsföretaget Add Gender genomförde en intersektionell analys på respektive företag. 

Analysen innehöll en kartläggning av företaget med syfte att identifiera möjligheter när det gäller att 

vara en attraktiv arbetsplats. Genomlysningen har gjorts på flera nivåer och innehöll konkreta tips 

och verktyg för arbete med både en god och inkluderande arbetsmiljö och breddad rekrytering. 

Normkartläggningen identifierade rådande normer och dess konsekvenser på arbetsplatsen och i 

rekryteringsprocessen. Kartläggningen utgick från intersektionalitet det vill säga teorin om hur 

normer samverkar med varandra, både de normer som begränsar och de som berikar.  

Delprojektledaren presenterade analysen, vid enskilda möten, för varje företagsrepresentant i den 

lokala styrgruppen. Vid avrapporteringsmötet lyftes vikten av att tillvarata resultaten från analysen 

och att boka ett efterföljande rådgivningssamtal med Add Genders experter.  

2.5 Delprojektledningens arbetssätt 
En av rektorerna4 på Vuxenutbildningen har ingått i delprojektledningen och stöttat delprojektet 

genom att ha deltagit i huvudstyrgruppen och i delprojektets styrgruppsarbete samt i planeringen av 

att integrera projektresultat i utbildningsmäklarrollen.  

                                                           
4 Eva Jansson, rektor, Vuxenutbildningen Eskilstuna kommun. 
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Delprojektledningen har haft regelbundna träffar med den lokala styrgruppen som består av 

representanter för de lokala företagen5, samt representanter från Region Sörmland och Komvux 

Eskilstuna. Mellan mötena har delprojektledaren haft kontakter med projektägaren för att diskutera 

olika frågor som uppkommit. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens ekonom6 har haft 

ansvar för redovisningen och det har varit en styrka att hon haft erfarenhet från tidigare ESF-projekt. 

 2.6 Samarbetspartners som varit delaktiga i projektet 
En konsult ansvarade för kartläggningsmetoden som beskrivs i rapporten7. Konsulten har varit 

mycket värdefull i arbetet att fånga upp och summera kompetensbehov. Elisabet har vidare 

genomfört en gemensam introduktionsföreläsning för medarbetarna om kompetensbegreppet 

tillsammans med delprojektledaren och utbildningsleverantören samt hållit i en handledarutbildning. 

En huvudutbildningsleverantör har levererat de flesta kompetensutvecklingsinsatserna till företagen. 

Nercias projektledare8 har varit mycket lyhörd och Nercia har levererat nivåanpassad utbildning med 

hög kvalitet. Det nära samarbetet mellan utbildningsleverantör och företag var en förutsättning för 

att kunna skapa behovsstyrda insatser. 

Utbildningsmäklarna på Vuxenutbildningen/Kompetensgallerian har kontinuerligt blivit uppdaterade 

i projektprocessen och reflekterat kring vad som kan implementeras i utbildningsmäklarrollen. En 

utbildningsmäklare9 deltog även när konsulten återkopplade sammanställningen av företagens 

kompetenskartläggningar och kunde på så sätt fånga upp företagens kompetensbehov.    

Även ett samarbete har pågått med Region Sörmland10 om kommande implementering av 

projektresultat. Region Sörmland har sedan tidigare startat upp ett utvecklingsarbete i samråd med 

Eskilstuna kommun och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som handlar om att få 

igång branschforum inom olika branscher. Utbildningsmäklarna ingår i några branschforum som idag 

drivs som pilot.  

Huvudprojektägaren i Östra Mellansverige, Region Östergötland, har bidragit till projektarbetet 

genom att stödja projektets genomförande på delprojektsnivå. De har även, särskilt under 

genomförandefasen11, bidragit till en strukturerad lärprocess som gett värdefull input inför 

kommande implementeringsarbete.  

           3. Projektets resultat   
 

MÅL  1. Höjd 
kompetens 
för anställda  

2. Mer 
inkluderande 
rekrytering och 
arbetsplatser  

3. Stärka 
deltagande 
företags 
förmåga till 

4. Stärka 
deltagande 
företags egna 
lärande  

                                                           
5 Josefin Pettersson EEPAB. Tomas Isaksson Powerbox. Marie Pilö SPM. Annika Wallén/Marie Svensson Tjeders. 
6 Anna Johnsson, Eskilstuna kommun. 
7 Bilaga 1. Bild över kompetenskartläggningsprocessen.  
Elisabet Ström, konsult, Priscia Kompetensutveckling AB. 
8 Simon Jellvert, projektledare, huvudutbildningsleverantör Nercia Utbildning AB.  
9 Carola Karlsson, utbildningsmäklare, Vuxenutbildningen Eskilstuna kommun. 
10 Camilla Neudorfer, Region Sörmland. 
11 Lasse Jonsson och Maggan Wandel, huvudprojektledare, Region Östergötland. 
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strategisk 
kompetens-
försörjning  

INDIKATORER   • 80 % av 
anställda 
deltagare ska 
uppleva höjd 
kompetens  
 
• 80 % av 
anställda 
deltagare känner 
sig tryggare i sin 
yrkesroll  
 
• 90 % av 
anställda 
deltagare är 
positiva till fortsatt 
kompetens-
utveckling  
 

• 80 % av anställda 
deltagare ska få 
ökad förståelse och 
kunskap om hur 
man bidrar till en 
inkluderande 
arbetsplatskultur  
 
• 80 % av företagen 
har fått ökad 
kunskap om 
horisontella principer  
 
• 80 % av företagen 
anger att de har 
verktyg för att 
tillämpa sina 
kunskaper om 
horisontella principer 
i rekryterings-
processen  
 
• 80 % av företagen 
anger att de har 
verktyg för att 
tillämpa sina 
kunskaper om 
horisontella principer 
i arbetet med att 
utveckla en 
inkluderande 
arbetsplatskultur  
 

• Metod/arbetssätt 
för 
kompetenskartläg
gning finns 
framtagen som 
kan användas 
efter projektet  
 
• 80 % av 
företagen har fått 
ökad kunskap om 
hur man bedriver 
strategisk 
kompetens-
försörjning  
 
• 80 % av 
företagen anger 
att de har verktyg 
för att tillämpa sina 
kunskaper om 
strategisk 
kompetens-
försörjning  
 
• 80 % av 
företagen anger 
att de känner till 
det regionala 
arbete som görs 
inom strategisk 
kompetens-
försörjning  
 

• Minst 1 
handledare 
utbildad på 50 % 
av företagen  
 
• 80 % av 
företagen anger 
att de genom 
projektet fått 
metoder för 
arbetsplatslärande  
 

Tabell 1. Det förväntade resultatet av projektet. 

 

Region Sörmland 

Delprojekt 

Deltagare  

Antal unika projektdeltagare som 
rapporterats in som deltagare i 
projektet 

Övrigt 

Kvinnor Män 

EEPAB AB 14 37  

Exma AB 1 1  

Powerbox AB 11 22  

SPM Instrument AB 18 74  

Tjeders AB 13 25  

Totalt antal: 216 57 (26%) 159 (74%)  

Tabell 2. Antal kvinnor och män som deltog i insatserna fördelat på respektive företag. 

3.1 Projektets faktiska resultat 
Det övergripande syftet var att stärka kompetensen hos medarbetare på elektronikföretag och 

genomföra projektet med fokus på ovanstående nämnda fyra mål. 

Vanligaste ämnesområden och SeQF-nivåer 
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Det genomfördes totalt 110 kompetenshöjande insatser för projektets 216 deltagare och det 
utbildades flest inom deltagarnas egna yrkesområden såsom Maskinkunskap, Lean, CE-märkning, 
Skärteknik och Lödning. Många deltagare utbildades även inom området IT/System och det var 
kurser i affärssystemet Monitor, HR-system och några kurser på en avancerad nivå inom JIRA, 
JavaScript och Linux (hela sammanställningen över ämnesområdena finns som bilaga 3). 
 
Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, finns i åtta olika nivåer och beskriver olika 
kvalifikationer i form av läranderesultat. Tabell 3 visar att de fem vanligaste insatserna låg på SeQF-
nivå 5 – 6. Det innebär att 49 av de totalt 110 insatserna, det vill säga, 44,5%, låg på en 
yrkeshögskole- eller högskolenivå medan 43 insatser, 39%, låg på en gymnasial nivå12. 
 

Nr Insats SeQF4 

(antal kurser –  

gymnasial 

vuxenutbildning) 

SeQF5 

(antal kurser – 
yrkeshögskole- 

examen) 

SeQF6 

(antal kurser – 
kvalificerad 
YH-examen/ 

kandidat-
examen) 

SeQF7  

(antal kurser –  

Masterexamen) 

1 Yrkesutbildning/utveckling  

(29 insatser) 

10 14 5 - 

2 IT/System  

(24 insatser) 

11   2 8 3 

3 Ledarskap/Medarbetarskap  

(16 insatser) 

12 3 1 - 

4 Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation (16 insatser) 

10 5 1 - 

5 Juridik  

(10 insatser) 

- 5 5 - 

 Antal insatser inom 
vanligaste områdena 

43 29 20 3 

 

Tabell 3. Fem vanligaste ämnesområdena där insatser genomförts och insatsernas SeQF-nivå. 

3.2 Resultat kopplat till projektmål 
Utvärderingsintervjuer genomfördes av delprojektledaren med företagsrepresentanterna från 

respektive företag. Sammanställningen visar följande resultat kopplat till projektmålen: 

3.2.1 Mål 1. Höjd kompetens för anställda 

Slutintervjuerna visade att samtliga företag är mycket nöjda med utbildningsinsatserna och gärna 

deltar i liknande projekt i framtiden. Företagen kunde vidare notera att de sett ett större intresse för 

kompetenshöjande insatser bland medarbetarna även om intresset på vissa avdelningar alltid varit 

högt. På frågan om utbildningsinsatserna varit till nytta för verksamheten så kunde företagen 

definitivt redan se positiva förändringar efter genomförd insats, särskilt kunskaperna i de 

yrkesspecifika kurserna. Två av företagen fångade även ett högre självförtroende hos medarbetare 

                                                           
12 Bilaga 3. Nercia´s sammanställning över SeQF-nivåer på samtliga genomförda insatser. 
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som genomfört kurser, inom medarbetarskap, som gjort att personer stigit fram och vågat ta för sig 

på ett tydligare sätt i arbetssammanhang.  

Utbildningsinsatserna har även kommit till nytta för hela verksamheten då fler personer har fått 

genomföra insatser, vilket lett till bra dialoger och ett erfarenhetsutbyte inte bara inom den egna 

avdelningen utan även mellan avdelningar, som i sin tur gynnat hela företaget. 

Även i Sweco´s slutrapport, som presenterade hela projektets resultat, indikerar att respondenterna 

varit nöjda med insatserna och har en positiv inställning till vidareutbildning. Dock gick det inte att 

dra några generella slutsatser utifrån självskattningsenkäten då skillnaderna i förflyttning var 

marginella.  

3.2.2 Mål 2. Mer inkluderande rekrytering och arbetsplats 

Resultatet varierade bland företagen gällande kunskap och förståelse för Add Gender och den 

intersektionella analysen. Två av företagen fick bekräftat att de gör mycket rätt och agerar på ett bra 

sätt i frågor som handlar om jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, vilket kom fram i 

rådgivningen med Add Gender.  

Även egna brister var företagen medvetna om, som till exempel svårigheten att anställa yngre 

medarbetare. Ett av företagen har tagit till sig tipset att skriva på ett mjukare sätt i sina 

rekryteringsannonser för att locka nya målgrupper som attraheras av andra saker än tidigare 

generationer gjort i en anställning. Det kan till exempel vara möjligheten att kombinera jobb med 

familj på ett flexibelt sätt.  

Tillgänglighetsfrågorna på företagen är sedan tidigare uppmärksammade, till exempel menade ett av 

företagen att man vet att huset är gammalt och vissa fall otillgängligt men anpassningar genomförs 

vid behov, till exempel genom olika hjälpmedel vid arbetsplats. Ett företag har försökt att locka till sig 

fler kvinnor genom att medverka på gymnasiemässor och fokusera på att nå yngre kvinnor men har 

tyvärr fått dåligt gehör. En del äldre kvinnor från äldreomsorgen har sökt montörsuppgifter på 

företaget men har inte blivit långvariga av olika anledningar. 

Ett av företagen insåg att det fanns en del att göra i rapportering efter den intersektionella analysen. 

Det blev en ögonöppnare att det fanns brister på företaget, vilket nu är åtgärdat. På ett företag fanns 

inget behov av ytterligare insats efter att tagit del av Add Genders intersektionella analys och på 

ytterligare ett företag tackade man nej till rådgivning på grund av tidsbrist.  

Tre av företagen utnyttjade aldrig rådgivningstillfället som Add Gender erbjöd. Varav ett av företagen 

menade att varför leta efter problem där det inte finns några. När vi inte lyckas få fram vad som är 

problemet eller snarare skapa ett intresse för frågorna hos ledningen, blir det också svårt att jobba 

proaktivt. Det kan ha lett till att stegförflyttningen i mål 2 gick långsammare/avstannade.  

3.2.3 Mål 3. Stärka företagets förmåga till strategisk kompetensförsörjning 

Nedan exemplifieras en metod som bidragit till att stärka den strategiska 

kompetensförsörjningsförmågan. 

Kompetenskartläggningsmetoden och regionalt arbete 

Samtliga företag ansåg att metoden att kompetenskartlägga medarbetarna fungerade mycket bra. 

De såg värdet av att börja med, att gemensamt i ledningsgruppen, ta fram en målbild av en önskvärd 
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framtid för att därefter kartlägga medarbetarna för att hitta kompetensgap som mynnade ut i en 

utbildningsplan.  

Även om företagen tidigare kompetenskartlagt sina medarbetare har den tydliga arbetsgången med 

de olika stegen gett en ökad kunskap kring hur man kan arbeta strategisk med 

kompetensförsörjningsfrågan. Företagen vill och kommer att fortsätta använda utbildningsplanen 

inför höstens utvecklingssamtal eftersom alla insatser i planen ännu inte är genomförda.  

Ett av företagen såg att i framtida arbete med att ta fram nya mål för företaget behöver fler 

avdelningschefer medverka i strategiarbetet från start. Det är ett sätt att skapa ett engagemang kring 

kompetensfrågor tidigt i processen och som därefter kan kommuniceras till medarbetarna på 

avdelningen. Det är inte lika lätt, även om det finns en HR-funktion, att för till exempel en HR-

ansvarig, ta den motiverande rollen att medarbetare ska delta i olika insatser. 

Regionalt arbete inom strategisk kompetensförsörjning 

Under ett av projektets styrgruppsmöten har företagen fått ge återkoppling på förslaget om 

Sörmlands nya kompetensplattform som är under utveckling. Företagen har därigenom fått en viss 

insyn kring det regionala arbetet. 

 

3.2.4 Mål 4. Stärka företagets egna lärande 

Nedan presenteras resultat kring de verktyg som använts vid arbetsplatslärandet. 

1. Föreläsning som definierade och tydliggjorde kompetensbegreppet 

En gemensam introduktionsföreläsning genomfördes för medarbetarna om vad kompetens är och 

vilka metoder som kan användas för kompetensutveckling innan kompetensutvecklingsinsatserna 

startade hos två av företagen. Båda företagen menar att introduktionen har bidragit till en ökad 

insikt om att kompetensutveckling pågår kontinuerligt både på och utanför arbetsplatsen och att 

medarbetarna kan ta hjälp av varandra i lärandet.  

Att reflektera och definiera vad som innefattas i det livslånga lärandet specifikt i det egna företaget 

var en igångsättare av en lärandeprocess. I den processen ges en ökad förståelse om att 

kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt. 

2. Handledar- och internutbildningar 

En handledarutbildning genomfördes på ett företag med 10 medarbetare och drygt 20 

internutbildningar har sammanlagt genomförts på samtliga företag. Företagen har redan kunnat se 

positiva effekter av internutbildningar i form av mer korrekt utförda arbetsuppgifter bland annat 

inom konfigurering och stämplingar, vilket i sin tur gett en högre kvalitet mot slutkund. 

Samtliga företag har, enligt intervjuerna, sett en förändrad inställning till lärandet på arbetsplatsen 

även om ett företag har erbjudit en hel del internutbildningar tidigare. Företagen har fått en bredare 

förståelse när det gäller att utveckla lärandet på arbetsplatsen, både att lära sig själv och förmågan 

att lära varandra på en avdelning. 

3. Måldialogmöten 

Samtliga företag har haft minst ett måldialogmöte mellan utbildare och företag innan kursstart. De 

har varit mycket värdefulla möten där utbildaren kunnat skapa ett utbildningsinnehåll på en nivå 
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anpassad för medarbetarna och där utbildaren fångat upp övningscase ur företagets verklighet. Med 

stor sannolikhet har dessa måldialogmöten bidragit till att fler medarbetare har varit mycket nöjda 

med utbildningsinsatserna på plats och kunnat koppla kunskapen till sin arbetsvardag. 

 

Övriga resultat eller icke resultat 

Nedan beskrivs exempel på några insatser som kan ha påverkat projektresultatet. 

1. Ledning som inte förankrar insatser i god tid 

På en avdelning hos två av företagen samlade inte avdelningschefen medarbetarna för att informera 

om att delta i utbildningsinsatserna inom ramen för projektet. Det kan ha lett till att några personer 

på avdelningen visade en tendens till att vara mindre motiverade att kompetensutvecklas. Det kan 

påvisa relevansen av att det finns en ledning som tar ett aktivt ansvar för att förankra och 

kommunicera kring utbildningsinsatsen i god tid före start för att därmed kunna öka sannolikheten 

att medarbetarens egen motivation till insatserna väcks.  
 

Det fanns någon enstaka medarbetare som ansåg att de inte kan se att insatsen kommer att förändra 

deras arbetssätt och därför visat en dålig attityd under genomförandet. Här kan det bästa sättet vara 

att fråga vad personen motiveras av och föra en dialog kring relevansen i ett kursinnehåll samt att 

kunna möta personens åsikter med en konstruktiv återkoppling. 

 
2. Inställda insatser på grund av Coronapandemin 

Samtliga studiebesök som var planerade under våren blev inställda på grund av Coronapandemin. 

Dessa kommer att genomföras, när det är möjligt, efter projektslut. Överlag har det varit så att 

insatser som inte gått att genomföra på alternativa sätt, exempelvis digitalt, har fått ställas in 

 

3. Inställt samarbete med deltagare i Arbetsförmedlingens projekt Give and Get 

Det anmäldes inga deltagare från Arbetsförmedlingens projekt Give and Get13 till insatserna som 

genomfördes inom ramen för projektet. Det kan ha berott på att det inte fanns personer med 

intresse för elektronikbranschen. 

 

4. Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
Informationstexter om projektet har spridits via olika kanaler och i olika sammanhang under 

projekttiden och nedan exemplifieras följande. 

1. Kommunens webbplats och internportal 

Information om EFS-projektet Smart kompetens för industrin finns på Eskilstuna kommuns webbplats 

och internportal. Även projektets korta informationsfilm och åtkomst till projektets webbplats finns 

med som klickbara länkar. 

 

2. Sociala medier 

                                                           
13 Arbetsförmedlingens EFS-projekt Give and Get syftar till att utomeuropeisk födda personer ska bidra med 
kompetens i Sörmland genom att innan sin praktik bli erbjudna olika marknadsutbildningar. Tanken var att 
fånga upp deltagare med erfarenhet och intresse för elektronik från sina hemländer. 
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Information och nyheter har spridits via Kompetensportalens- och YH-Centers Facebooksida och 

även via projektets generella webbplats och LinkedIn-kanal. 

 

3. Övriga intresserade 

Delprojektet har spridit projektarbetets tillvägagångsätt för andra intresserade kommuner och 

socialfondsprojekt. Även inom Eskilstuna kommun som eskilstunabor, politiker och delprojektets 

referenspersoner har varit viktiga att informera. Region Sörmland har fått information genom möten 

och event. Information och projekterfarenheter har till exempel getts: 

a) Under ett studiebesök från Trelleborgs kommun och avdelningen för tillväxt samt 

närliggande kommuner i Skåne som besökte Yrkeshögskolan i Västerås. 

b) På ett Skypemöte tillsammans med utbildningsmäklarna, med Helsingborgs kommun, Region 

Skåne och Handelskammaren Skåne. 

c) Under flera frukostmöten med Socialfondsprojekt ”Min Framtid” med Rädda Barnen och 

deras nätverk. 

d) Under EU-eventet Mitt Europa där information gavs till eskilstunabor på Fristadstorget 

tillsammans med Arbetsförmedlingens projekt Give and Get. Även en radiointervju 

genomfördes av Radio Sörmland den dagen med Marie Svensson, VD, Tjeders. 

e) Till projektets referenspersoner, bland annat Fabriksföreningen, Gösta Reinl, SKA-utveckling, 

Susann Karlsson samt MITC, Svante Sundquist. 

f) Under ett Open-space-seminarium på Region Förbund Sörmlands egna event 

Kompetensforum.  

g) Av utbildningsmäklaren till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  

h) För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens nya chef. 

i) Genom utdelning av en sammanfattning över projektets resultat, lärdomar och slutsatser till 

intresserade. 

Effekter av spridnings- och påverkansarbetet 

Spridnings- och påverkansarbetet har resulterat i följande: 

1. Inspiration och tips till nya arbetssätt i andra kommuner 

2. Information, projekterfarenheter samt kunskap om ESF-projekt 

3. Att region och kommun vill samarbeta i kompetensförsörjningsfrågan i ett arbete kallad 

Samverkansstrukturer i Sörmland, SiS 2.0. 

5. Lärande 
Nedan beskrivs lärande i förhållande till regionala och kommunala mål samt i den egna 

organisationen Vuxenutbildningen/Kompetensgallerian. 

 

Region Sörmlands mål 

Region Sörmland genomför ett utvecklingsarbete för att få till ett strukturerat samverkanssystem för 

kompetensförsörjningsfrågor i Sörmland. Detta system ska vara en grundbult för de mål som tas fram 

av kompetensberedningen. Region Sörmlands fortsatta arbete ska handla om att ta fram både en 

konkret planering och aktiviteter tillsammans med kommuner och branschorganisationer med flera. 



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  18 

Projektsamarbetet mellan region och kommun i detta projekt är en fördel när kommunen ska ingå i 

Regions Sörmlands konkreta utvecklingsarbete för att få till ett fungerande samverkanssystem.  

Region Sörmlands medverkan i projektet har vidare gett dem möjlighet att fånga upp ytterligare 

kunskap om fyra olika kommuners näringsliv, vilket kan tas vidare till fortsatt utvecklingsarbete med 

andra kommuner i Sörmland.  

Arbetsmarknadens- och vuxenutbildningsförvaltningens mål 

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningens mål för 2020 för Vuxenutbildningen är kopplad 

till nämndens verksamhetsplan om ettåriga åtaganden. I verksamhetsplanen går det att läsa att 

förvaltningen ska främja näringsliv och arbete genom att skapa förutsättningar för tillväxt, fler i jobb 

och kompetensförsörjning och att utvecklas vidare tillsammans med näringsliv och andra aktörer. 

 I planeringsguiden 2020 för Vuxenutbildningen står bland annat följande: 

1. Utveckla samverkan med Kompetensråden i syfte att lyfta näringslivets behov av 

kompetensförsörjning för att få fler i jobb. 

2. Genomföra företagskontakter för att fånga upp arbetsgivarens kompetensbehov och matcha 

behovet med utbildare för att fylla kompetensgapet. 

Projektresultaten blir till nytta i Vuxenutbildningens fortsatta utvecklingsarbete med 

Kompetensråd/branschforum. Utbildningsmäklarens företagskontakter handlar till syvende och sist 

om att få fler i jobb via utbildningsinsatser, vilket inkluderar höjd kompetens även hos redan befintlig 

personal. Detta kan bidra till att medarbetare har möjlighet att behålla sina jobb alternativt få nya 

arbetsuppgifter som i sin tur kan öppna upp för fler personer på arbetsmarknaden. Den rörelsen på 

arbetsmarknaden är viktig för att få in ytterligare målgrupper i arbete. 

Lärande för Vuxenutbildningen, Eskilstuna kommun 

Företagen har ett behov av att kompetensutveckla sin personal men det är inte alltid lätt för företag 

att veta vart de ska vända sig. Här kan Eskilstuna kommun/Vuxenutbildningen och 

utbildningsmäklarna vara en stödprocess utifrån följande lärdomar: 

 

Organisatoriska lärdomar  

1. förmågan att skapa nätverk och samarbeta med företag, utbildningsanordnare, regioner och 

andra kommuner inom kompetensförsörjningsfrågor. 

2. att med stöd av olika verktyg lyfta arbetsplatslärandet kopplat till det livslånga lärandet och 

digitalisering.  

3. att samarbeta i regionens kompetensförsörjningsarbete. 

Administrativa lärdomar 

1. mer kunskap om ESF-projekt och dess administration. 

2. lärt sig att ta det administrativa ansvaret för projekt och skapa rutiner för- och mellan företag 

- utbildningsleverantör – ekonom – huvudprojekt, inklusive rapportering i olika datasystem 

såsom Luvit/Kompetensportalen och Antura. 

3. stått som delprojektägare och utvecklat förmågan att hålla ihop och skapat struktur i 

projektet. 

Processinriktade lärdomar  
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1. att tillsammans med företag och en metodkonsult stötta strategiskt 

kompetensförsörjningsarbete som leder till ökad kompetens hos medarbetare på 

elektronikföretag.  

2. en metod för kompetenskartläggningsprocessen. 

3. hur en jämställdhetskonsult genomför intersektionella analyser på företag.  

5.1 Hur tas lärandet om hand 
Utbildningsmäklarna på Vuxenutbildningen och Kompetensgallerian har fått fler verktyg i sin 

verktygslåda i mötet med företag som har kompetensbehov hos befintlig personal. 

Utbildningsmäklarrollen permanentades inom Eskilstuna kommun 2018 och kommer att förändras 

över tid utifrån att behoven i näringslivet förändras. Utbildningsmäklarna räknar med att vara ett 

naturligt stöd i företagens kompetensförsörjningsarbete. 

 

5.1.1 Hur kan lärdomarna användas i framtiden 

Utbildningsmäklaren kommer att tillsammans med koordinatorn14 på Kompetensgallerian arbeta i 

branschforum inom olika områden där näringslivet finns representerade och där företagens 

kompetensbehov ska lyftas. Där kan utbildningsmäklaren vara ett stöd i arbetet med att 

kompetenskartlägga, kompetensutveckla, beskriva kompetensprofiler och omvärldsbevaka 

tillsammans med aktörer som verkar inom utbildningsområden. 

Där det saknas branschforum genomför utbildningsmäklaren företagskontakter för att fånga 

arbetsgivarens kompetensbehov och matcha behov med utbildare/kompetensutvecklingsinsatser för 

att fylla företagens kompetensgap. 

Implementering av projektresultat 

Eskilstuna kommun ska ingå i Region Sörmlands konkreta utvecklingsarbete för att få till ett 

fungerande samverkanssystem kring kompetensförsörjningsfrågor och där kan projektresultaten 

komma till nytta. Bland annat det nära samarbetet med företagen och lärdomar från det strategiska 

kompetensförsörjningsarbetet.  

Projektledaren kommer att under hösten 2020 delvis arbeta för Region Sörmland för att få igång fler 

branschforum och delvis arbeta som utbildningsmäklare på Vuxenutbildningen. Arbetet som 

delprojektledare har bidragit till möjligheten att fortsatta ett utvecklingsarbete kring 

kompetensförsörjningsfrågor på regional nivå. I rollen som utbildningsmäklare säkrar vi att Eskilstuna 

kommun och Vuxenutbildningen kan möta företagens behov av kompetens och därmed kunna 

erbjuda relevanta kompetensutvecklingsinsatser. 

5.2 Lärdomar för andra 
Nedan beskrivs erfarenheter som fångats upp under projekttiden och som kan vara till nytta för 

utbildningsleverantör, företag och andra intresserade.  

1. Lärdomar för utbildningsleverantörer – digitala verktyg 

De flesta medarbetare kommer att vara beroende av flera tekniska system i ett alltmer automatiserat 

arbetsliv. Coronapandemin har till exempel lärt oss vikten av att utbildas digitalt vilket i sin tur kräver 

digitala plattformar och anpassade verktyg för att få bra ljud, bild och film. Att fortsätta ta till sig ny 

                                                           
14 Marica Anderbrink-Toll, Kompetensgallerians koordinator, Eskilstuna kommun. 
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teknik och anpassa sig till nya teknikens möjligheter kan ge stora tidsvinster. Utbildare som anammat 

den digitala tekniken ser stora skillnader i sättet att utbilda och där kursinnehåll, längd och pedagogik 

behöver anpassas till en digital miljö. 

Som vi erfarit under Coronapandemin, finns det likväl en vilja att fortfarande träffas. Där kan en 

blended learning-lösning fungera, där e-learning blandas med fysiska träffar. Det har visat sig att det 

fysiska och personliga mötet för att byta erfarenheter inte ska underskattas och det kommer 

projektets huvudutbildningsleverantör att utveckla i sin verksamhet framöver.  

Att efter varje kursslut ta del av sammanställningar av utvärderingar har saknats i projektet då det 

inte har skett kontinuerligt. Även om man muntligen fångade upp synpunkter från medarbetarna är 

det av stor vikt att det finns en digital enkät för deltagare efter varje kursslut. Här kan vi ha missat 

information som kunnat utveckla projektet och vårt lärande.  

2. Lärdomar för företag - flexibel arbetsplats och avsätta tid för lärande 

Digitaliseringen har öppnat upp för ett mer flexibelt sätt att både jobba och utbilda sig.  Det går att 

studera och arbeta många gånger när och var man själv vill. Det kan till exempel innebära att en kurs 

genomförs på en webbaserad utbildningsplattform där man löser kursuppgifter enligt en schemalagd 

inlämning. Direktkontakt finns med utbildare och deltagare via plattformen och föreläsningarna 

filmas och finns tillgängliga under kurstiden.  

Det flexibla sättet att arbeta, som många gjort under Coronapandemin, kan också förändra våra 

fysiska arbetsplatser då medarbetaren inte alltid behöver sitta på en given arbetsplats utan istället 

jobbar hemifrån eller på annan plats med en digital närvaro.  

När projektslutet närmade sig menade de flesta av företagen att det nu var viktigt att pausa i 

genomförandet av utbildningsinsatser då det varit ett tufft tempo för medarbetarna att genomföra 

olika insatser. Tid bör ges så att kunskaperna kan landa hos medarbetarna och omvandlas till 

värdefull kompetens i arbetsvardagen. En avgörande faktor för att åstadkomma ett framtida lärande 

hos samtliga företag och medverkande aktörer är att man tar sig tid och prioriterar kontinuerlig 

kompetensutveckling och har en plan för det. Det kan till exempel handla om att ledningen 

organiserar för kompetensutveckling och skapar tid och utrymme utifrån arbetsbelastning.  

3. Lärdomar om jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering 

Det har varit för tidigt att se om fröna i jämställdhetsarbetet har börjat gro hos varje företag. I Add 

Genders slutrapport15 går det att läsa att det finns en vilja bland företagen att skapa en inkluderande 

organisation med fokus på jämställdhet och mångfald - men verktygen saknas. Av den anledningen 

krävs, menar Add Gender, ett fortsatt arbete på respektive företag för att på djupet och under en 

längre tid få till aktiva åtgärder som leder till en förändring. Svårigheter att få frön att gro beror ofta 

på att grundkunskapen saknas kring genus och normer. Man vet inte att man inte vet.  

 

I Add Genders slutrapport finns verktyg med aktiva åtgärder för ett fortsatt utvecklingsarbete. Ett 

tips är att fortsätta diskutera frågorna med fokus i diskrimineringslagen. Mer informationsinsatser 

från det offentliga kring vad som görs lokalt och regionalt för att öka teknikintresset bland unga 

kvinnor och hur företagen kan vad en del i det arbetet. Stöd till företag kring hur man kan få 

minoritetsgrupper att söka tjänster i teknikföretag är ytterligare ett exempel på aktiva åtgärder som 

                                                           
15 Add Genders slutrapport - Intersektionell insats i ESF-projektet, 2020. 
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kan vara en del av ett förändringsarbete. Vidare kan företagen genomföra anonyma 

medarbetarenkäter som omfattar känsliga frågor som annars inte riskerar att komma fram i 

utvecklingssamtalen. Det kan vara ett sätt att fånga upp den psykosociala arbetsmiljön och förändra 

begränsande maskulinitetsnormer. Forskning visar att det är bra att lyfta hela kedjan, det vill säga att 

normer börjar redan på förskolenivå och fortsätter in i arbetslivet. Här kan alla medverkande aktörer 

bidra i ett fortsatt samarbete för att motverka framtida köns- och stereotypa utbildnings- och 

yrkesval. 

Det var delprojektledarens ansvarsområde att informera företagsrepresentanterna om resultaten 

från de intersektionella analyserna och motivera företagen till att utnyttja Add Genders 

rådgivningstimme. Så här i efterhand kan delprojektledaren se att resultaten från de intersektionella 

analyserna borde ha lämnats av Add Gender som genomfört analyserna och inte av 

delprojektledaren som inte hade tillräckliga kunskaper i deras analysarbete. Detta för att kunna ge 

företagen rätt stöd och coachning. Delprojektledaren skulle istället kunnat medverka som 

dörröppnare till företagen. 

Det är en konst att så frön i rätt jord, det vill säga i den kultur som finns på varje enskilt företag och 

på så sätt höja kunskapen om jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering för att få till en 

inkluderande kultur. För att lyckas få till en förändring, till exempel en mer genusmedveten 

arbetsplats, krävs stöd och engagemang från ledningen. Anser ledningen att arbete för jämställdhet 

är en strategisk viktig fråga bör den även synas i företagens framtida utbildningsplan. 

5.3 Användande av resultat hos företagen 
Nedan exemplifieras två saker som företagen kan fortsätta med efter projektslut. 

5.3.1 Metod för strategisk kompetenskartläggningsarbete 

Företagen har i de flesta fall haft en strategi för kompetenskartläggningar men inte alltid använt den 

fullt ut då de framförallt har kompetenskartlagt medarbetare, via en HR-funktion eller närmaste chef, 

med fokus på yrkeskompetenser. Att fånga upp behov utifrån verksamhetskompetens var nytt för 

flera av företagen och gav en insikt om vikten av att kontinuerligt ge kunskap om företagets historia 

och var produkterna finns hos kunder. Det kan vara ett sätt att skapa ett engagemang bland 

anställda, inte minst bland nyanställda, som inte delar samma historia.  

Det har visat sig varit värdefullt för företagen att få stöd i hela kartläggningsprocessen och använda 

en metod som de även kan använda själva efter projektslut. Till exempel har det blivit tydligare för 

företagen att ledningen först ska bestämma det önskade läget och var de vill vara om 3 - 5 år, innan 

man sätter sig i enskilda utvecklingssamtal. Detta för att få ihop den viktiga kopplingen mellan 

företagsmål och den enskilda medarbetarens framtida insats och på så sätt även skapa delaktighet.  

När företagen kopplar ihop sina mål med hänsyn taget till framtiden och de utmaningar man ser i 

den digitaliserade och globala omvärlden skapas förutsättningar att den nya kompetensen blir 

användbar även på lång sikt. Kompetensutvecklingsinsatsen ska vara både behovs- och intressestyrd 

annars finns risken för att insatsen mer handlar om inspiration för den enskilda medarbetaren och 

inte fyller ett konkret kompetensbehov. 

Metoden kan vara ett sätt för företagen att analysera det långsiktiga kompetensbehovet. 

Utbildningsplanerna kommer till exempel användas inför höstens utvecklingssamtal. Företagen kan 

bland annat gå igenom vilka insatser som återstår och uppdatera planen vid behov. Vidare kan 
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företagen göra kontinuerliga utvärderingar på genomförda insatser både på kort och lång sikt för att 

se om de har gett avsedd effekt. Företagen hoppas att avdelningscheferna redan kommer att kunna 

fånga upp effekter av vissa insatser under höstens utvecklingssamtal och därigenom lättare få till 

framtida kompetensutveckling bland fler medarbetare. 

5.3.2 Företagets egna framtida lärande på arbetsplatsen 

Att genomföra olika metoder för lärande på arbetsplatsen har varit både lärorikt och värdefullt. 

Några av företagen har haft ambition att genomföra internutbildning tidigare men inte mäktat med. 

Att man genomfört internutbildning inom ramen för projektet på ett planerat sätt och som har 

inkluderat flera medarbetare är något som företagen haft stor nytta av.  

Höjda kunskaper genom internutbildning har lett till en högre kvalitet i genomförandet av 

arbetsuppgifter och därmed större kvalitetssäkring mot kund. Vidare har måldialogmöten med 

utbildare resulterat i mer träffsäker yrkeskunskap. Kurser inom till exempel företagsekonomi har lett 

till ett ökat engagemang bland medarbetarna och gett en gemensam förståelse kring företagets 

totala ekonomi.  

Internutbildning kan vara ett sätt att möta kundernas växande krav på en särskild kompetens och där 

fokus kan ligga på företagsspecifik spetskompetens som genomförs på arbetsplatsen. Då synen har 

ändrats på arbetsplatslärande och man ser värdet av att utbilda varandra kan företagen i framtiden 

internutbilda både befintlig- och nyrekryterad personal som har behov av att kompetensutvecklas.  

Arbetssättet kan ses som en konkurrensfaktor då en hög kvalitet kan hållas i arbetsuppgifter och där 

varje medarbetare tränas i att kontinuerligt bli bättre på att använda sina förmågor. Ett tips är att 

fortsätta synliggöra och dokumentera det informella lärandet i arbetsvardagen. Företagen har vidare 

fått en helhetsförståelse av kompetensbegreppet och kopplingen mellan kunskap, färdighet och 

förmåga. 

Man kan säga att Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen som i sin tur påskyndat lärandet på 

arbetsplatsen. Tekniken för att digitalisera finns som sagt redan men det återstår att se hur de 

kommer att anpassas och användas. Internutbildningarna har varit av stort värde för företagen, det 

vill säga att lära varandra på ett planerat sätt. Att åka iväg på kurs kan många gånger vara både 

dyrare och mer tidskrävande i jämförelse med utbildning på arbetsplatsen. Handledarutbildningen 

ledde till faktiskt kunskap som direkt kunde omsättas i hur man lär ut till andra. 

6. Kommentarer och tips 
Nedan kommer tre praktiska tips som kan underlätta vid framtida projektmedverkan. 

1. Upphandling av en huvudutbildningsleverantör i tid 

De flesta utbildningsinsatser planerades av en huvudutbildningsleverantör. Även där underkonsulter 

skulle tas in, till exempel utbildare av en viss maskintyp, stod utbildningsleverantören som 

förmedlare av insatserna, i så kallade förmedlingsuppdrag. Det sparade mycket tid att slippa 

upphandla en ny utbildningsleverantör varje gång det var aktuellt. 

Utbildningsinsatserna kom dock igång senare i genomförandefasen på grund av att upphandlingen av 

huvudutbildningsleverantör och kompetenskartläggningarna tog tid. Utbildningsinsatserna och 



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  23 

möjligheten för företagen att lära sig mer blev lidande på så sätt att det blev kortare tid för alla 

medarbetare att ta del av olika insatser.  

En lärdom är att avsätta mer tid och resurser på kompetenskartläggningen under planerings- och 

analysfasen så att hela arbetet hinns med och att utbildningsleverantören finns på plats innan 

genomförandefasen börjar. Ett alternativ kan vara att huvudprojektägaren genomför en central 

upphandling av huvudutbildningsleverantör och som inkluderar samtliga medverkande parter i ett så 

tidigt skede som möjligt.  

2. Kommun som stödprocess och skapa företagarnätverk redan vid ansökan 

Företagen anser att det varit bra med en extern part, Vuxenutbildningen vid Eskilstuna kommun, som 

hållit i projektet för att bland annat slippa hantera den stora administrativa delen själva som ett EU-

projekt kräver. 

Företagen såg synergier med att ingå i ett projekt med andra företag inom elektronikbranschen där 

man bland annat medverkat vid gemensamma utbildningsinsatser och på så sätt kunnat lära av 

varandra. Det hoppas man kunna göra mer av efter projektslut.  

Det kan vidare varit svårt för företagen att veta vad man exakt tackar ja till vid en projektmedverkan 

och av den anledningen kan det vara bra att tydliggöra vikten av att fler företag deltar redan vid 

ansökan till ett ESF-projekt. En fördel kan då vara att företagen kan fånga utmaningar tillsammans 

och skapa förutsättningar för att projektinnehållet ännu mer svarar mot företagens behov. 

3. Använd digital signering av deltagarrapporter och digitala enkäter efter varje kursslut  

ESF-rådet borde kunna möjliggöra någon form av digital verifiering för alla medarbetare som deltog i 

utbildningsinsatserna för att effektivisera hanteringen av deltagarrapporter och undvika 

resursslöseri.  

Att utbildningsleverantören använder en digital enkät efter varje kursslut för medarbetarens 

synpunkter rekommenderas starkt där sammanställningarna av genomförda kursutvärderingar kan 

bli användbara för utveckling och lärande.  

6.1 Rollen som delprojektledare 
Nedan beskrivs delprojektledarens roll i projektet och kopplingar till utbildningsmäklarrollen. 

1. Samverkan 

Det nära samarbetet mellan kommun, utbildningsleverantör och företag har varit en av nycklarna till  

ett lyckat projekt. Även kontakten med huvudprojekt och övriga delprojektledare16 har varit mycket 

uppskattat där gemensamma utmaningar och möjligheter kunna lyftas.   

 

2. Samarbetet med utbildningsleverantör  

Delprojektledaren har haft ett nära samarbete med projektledaren hos 

huvudutbildningsleverantören som har haft uppgiften att planera för genomförandet av 

utbildningsinsatserna. Samarbetet har varit en förutsättning för att delprojektledaren kontinuerligt 

kunnat fånga upp synpunkter om hur det går med utbildningsinsatserna på företagen.  

                                                           
16 Ulrika Molén, Region Uppsala. Samuel Strömgren, Competence. Anna Holmén, Karlskoga kommun. Caroline 
Nordström, Skill. 
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I de utmaningar som uppstått vid genomförandet av utbildningsinsatser och som utbildaren själv inte 

kunnat lösa har projektledarna tillsammans med företaget kunnat lösa frågan snabbt och smidigt 

innan den hunnit bli en surdeg.  

3. Samarbetet med företag  

Delprojektledaren har genom hela projekttiden även haft en nära kontakt med 

företagsrepresentanterna, antingen via telefon, mejl eller personlig kontakt. Den nära kontakten har 

underlättats av att det endast varit fem medverkande företag i Sörmland, vilket har lett till förtroliga 

och givande företagskontakter. 

 
I och med det nära samarbetet med företagen har delprojektledaren lärt sig hur man kan arbeta 
tillsammans med strategisk kompetensförsörjning. Ett av företagen utryckte inledningsvis en oro att 
sitta med i den lokala styrgruppen och samarbeta med en kommun med längre ledtider i jämförelse 
med ett privat företag där beslutsfattandet oftast handlar om att få ett ja/nej från närmaste chef.  
Det har varit en engagerad styrgrupp, som varit fokuserad och med bra dialoger kring beslut som 

tagits. Ordföranderollen på mötena har varierat i styrgruppen och styrts utifrån vilket företag man 

träffats på för mötet. 

Styrgruppsmöten genomfördes kontinuerligt med en dagordning som mejlades ut veckan innan 

mötet. Tillsammans med dagordningen fick företagsrepresentanterna även en statusrapport som 

visade vad som är gjort och vad som är på gång i både huvud- och delprojektet och man slapp 

därmed långa möten och att värdefull mötestid enbart går till ren information. Istället har tid lagts på 

att lyfta och diskutera specifika frågor, som till exempel en samverkansstruktur för 

kompetensförsörjningsfrågor i Sörmland eller dialog kring resultatet av genomförda 

utbildningsinsatser fördelat på kön.   

Administrativa förutsättningar 

Uppdraget har innehållit en hel del administrativa uppgifter och samtidigt krävt ett utvecklande av 

processer så att administrativa rutiner har kunnat fungera mellan företag – 

huvudutbildningsleverantör – ekonom – huvudprojekt. Ett exempel på en framtagen administrativ 

rutin är hantering och redovisning av samtliga internutbildningar. Det har underlättat att 

projektledaren har tidigare erfarenhet av att leda projekt inom utbildningsområdet och en vana att 

jobba administrativt. 

 

Vuxenutbildningen som delprojektägare 

Att vuxenutbildningen med kort varsel tackade ja till delprojektägarskapet i projekt Smart kompetens  

gjorde att delprojektledningen tillsammans fick lov att skapa de rätta förutsättningarna under 

pågående projekt. Det handlade om att lära genom att göra, learning by doing, och där reflektion var 

viktigt för att tillsammans kunna lära nytt. Att en av rektorerna för vuxenutbildningen arbetade i 

både den lokala styr- och i huvudstyrgruppen har underlättat arbetet att få in projekterfarenheterna 

och lärandet i vår egen organisation/Vuxenutbildningen.  

 

Framgångsfaktorer i projektet 

1. Nära samarbetet mellan företag, utbildningsleverantör och kommun. 

2. Metod som gett ökad kunskap om företagets strategiska kompetensförsörjningsarbete. 

3. Samordning kring det lokala kompetensbehovet hos varje företag. 
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4. Erbjöd företagen kompetenshöjande insatser som stärkt företagen. 

5. Ökad kunskap kring verktyg för arbetsplatslärande. 

Kompetensutveckla befintlig personal - nytt område för utbildningsmäklaren 

Utbildningsmäklarens roll inom vuxenutbildningen har hittills mestadels handlat om att stötta 

företag och utbildningsanordnare i att skapa nya yrkeshögskoleutbildningar som leder till jobb. Det 

leder in sin tur till att företagen kan ha yrkeshögskolan som sin rekryteringsbas när de önskar anställa 

nya medarbetare inom specifika yrkesroller. 

Att fokusera på att kompetensutveckla befintlig personal är ett nytt område för utbildningsmäklarna 

och föreslås att ingå som en stödåtgärd i pågående/framtida branschforum. Erfarenheterna av de 

olika metoder och verktyg som har testats i projektet har visat sig vara användbara vid 

kompetenshöjning av befintlig personal och då det planeras att starta branschforum inom fler 

branschområden kan verktygen bli användbara även där.  

Delprojektledaren har medverkat i att genomföra kompetensanalyser på respektive företag vilket har 

gett en god möjlighet till lärande. Genom att fånga upp företagens behov utifrån verksamhets-, 

yrkes- och personlig kompetens, inklusive de horisontella kriterierna, i olika matriser har 

kompetensgap identifierats. Det har i sin tur resulterat i strategiska dokument i form av 

utbildningsplaner på respektive företag.  

Att tydligare synliggöra kompetensbehov via en utbildningsplan underlättar för bland annat 

utbildningsleverantörer att kunna genomföra kompetenshöjande insatser som täcker ett reellt behov 

på företagen. En HR-funktion på ett företag kan vilja ha stöd i att få gedigna kompetensanalyser 

genomförda via erkända branschmodeller och som kopplas till företagets affärs- och 

verksamhetsplaner alternativt önska en lightversion av en kompetenskartläggning. I båda fallen kan 

utbildningsmäklaren vara en kontakt för fortsatt arbete.  

HR-avdelningen kan, som i några av företagen bestå av en person, vilket kan göra det svårt att hinna 

med att genomföra en gedigen behovs- och kompetenskartläggning. Dock är behovsanalysen en 

viktig del i ett kompetensutvecklingsarbete för att täcka kompetensgap och säkra 

kompetensförsörjningen. I förlängningen handlar det om företagens möjlighet till långsiktig 

kompetensförsörjning som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft. 

Branschforum 

Målet med branschforum är att skapa efterfrågade utbildningar och erbjuda olika 

kompetensutvecklingsinsatser genom att vara en sammanhållande länk mellan utbildare på olika 

nivåer och näringsliv. En fördel med branschforum är att företagen slipper svara på samma 

kompetensfrågor från flera aktörer vid olika tillfällen.  

Erfarenhetsutbyte har genomförts, via Region Sörmland, med ESF-projektet Kompetenssamverkan 

Teknik som har tagit fram ett förslag till en samverkansstruktur för kompetensförsörjningsfrågor i 

Sörmland. I projektet ingår pilotarbete inom branscher som transport, gröna näringar samt 

IT/digitalisering. Efter projektslut, juni 2020, planerar Region Sörmland att driva framtida 

branschforum i samarbete med kommun, branschorganisationer, Länsstyrelsen med flera. Med hjälp 

av branschforum kan Eskilstuna kommun/Vuxenutbildningen och Region Sörmland samarbeta kring 

framtida kompetensförsörjningsfrågor. 
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Kommun och Region Sörmland samverkar i branschforum 

Efter projektslut kommer projektledaren att under en period delvis arbeta på Region Sörmland och 

delvis på kommunens vuxenutbildning som utbildningsmäklare för att därigenom kunna utveckla 

kommunens roll i det regionala sammanhanget. Regionen har under 2019 påbörjat ett arbete kallad 

Samverkan i Sörmland, SiS 1.0, och arbetet fortsätter nu i SiS 2.0, där fokus bland annat ligger på att 

implementera samarbetet mellan kommun och region gällande kompetensfrågor. Det kan till 

exempel handla om att få till en mer effektiv användning av utbildningsresurser i Sörmland. 

Via branschforum ska en gemensam grund skapas mellan olika aktörer som kompletterar varandra, 

inte minst med näringslivet. Branschforum möjliggör sammankopplingar och omvärldsspaningar där 

fokus kan hållas på rätt saker utifrån reella kompetensbehov.  

Samtliga företag har visat intresse av att medverka i ett eventuellt branschforum inom Elektronik 

efter projektslut. Där kan vi fortsätta träffas och lyfta kompetensbehov snabbare och uppdatera 

varandra kring kompetensförsörjningsfrågor.  

7. Avslutningsvis 
Projektet har inte enbart handlat om att leverera enskilda utbildningsinsatser för medarbetare utan 

även visat på en arbetsmetod som företagen kontinuerligt kan använda för att jobba strategiskt med 

sin framtida kompetensutveckling. Om företagen genomför samtliga tre steg i 

kompetenskartläggningsmetoden samt utvärderar om insatserna har täckt verkliga kompetensgap så 

har man kommit en bra bit i sitt strategiska arbete att hålla sitt företag med rätt kompetens över tid. 

Företagen behöver lära nytt i en värld där kunskap förändras i snabbare takt än tidigare. Det bidrar 

till att lärandet bör utvecklas i vardagen, både enskilt och i grupp. Med andra ord krävs en 

företagskultur som stimulerar till livslångt lärande.   

Ytterligare en insikt i projektet, och under Coronapandemin, är att digitalisering inte bara handlar om 

teknik utan även en möjlighet till ett önskat läge att komma närmare varandra på ett hållbart sätt till 

exempel genom mindre resor.  

Vidare är en viktig kunskap att få med den enskilda medarbetaren och hens egen vilja och motivation 

till att kompetensutvecklas för nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Här visar forskning att en av 

förutsättningarna för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig 

uppskattade och respekterade. Att fortsätta utveckla en gynnsam arbetsmiljö där medarbetarna ser 

sin roll i företagets helhet kan starkt bidra till företagets utveckling. 

Avslutar med citatet:  

- The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who 

cannot learn, unlearn, and relearn - Alvin Toffler, framtidsforskare. 
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Bilaga 1. Arbetsmetod över kompetenskartläggningsprocessen 

En arbetsmetod i tre steg vid strategisk kompetensutveckling.  

 

Steg 1. Önskat läge Steg 2. Nuläge  Steg 3. Insatser, inkl. utvärdering 

   

S 

 Workshop med ledning          Intervju/enkät, alla                     Behovsstyrda insatser 

Figur 1. Delprojektledarens egen bearbetning. 

Syftet med workshopen var att definiera viktiga kompetenser hos företagen på 3 till 5 års sikt för att 

därefter kunna genomföra en kartläggning på samtliga medarbetare.  

Med hjälp av workshopen har företagets nuläge, yrkesroller och framtida utmaningar arbetats 

igenom och resulterat i en SWOT. Baserat på SWOT och nuläge har prioriterade områden att 

kartlägga identifierats. Som komplement har även relevant material från företagen såsom tidigare 

använda matriser, personalhandböcker, rollbeskrivningar samt ledningsdokument gåtts igenom. I de 

flesta rollbeskrivningar beskrivs arbetsuppgifter väl, medan kompetenser oftast uttrycks som kopplat 

till formell utbildningsnivå.  

I de fall företagen redan använder någon form av kompetensmatris skattades kompetenser på 

samma skala som den befintliga.  

När kompetenser att kartlägga tagits fram var de kopplade till följande områden: 

1. Verksamhet, dvs vad som är viktiga kompetenser för alla som arbetar på företaget oavsett 

roll eller organisatorisk enhet. 

2. Yrkeskompetens, relevanta kompetenser för just det yrke som personen har. 

3. Personliga kompetenser, dvs egenskaper och arbetssätt som efterfrågas av aktuellt företag 

genom arbetssätt och kultur. 

4. Horisontella kriterier. 

Kompetenserna har ställts samman i en kompetensmatris som sedan gåtts igenom tillsammans med 

aktuellt företag för att fastställa den slutliga matrisen. Tanken är att matrisen ska kunna användas 

även efter projektet för kommande kompetenskartläggningar.  

 

 

 

 

 

 

Definition av framtida 

kompetenser + mål 

 

Kompetenskartläggning Kompetensutveckling 
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Bilaga 2. Kompetensmatris för medarbetare på elektronikföretag 

Nivå 0 Har (ännu) inte visat den kompetens som krävs på nivå    

Nivå 1 Grundläggande kunskaper och färdigheter, nybörjare, är i behov av handledning och arbetar inom givna 

ramar      

Nivå 2 Goda kunskaper och färdigheter, användare, arbetar självständigt  

Nivå 3 Väl utvecklade kunskaper och färdigheter, erfaren, kan agera som handledare      

Nivå 4 Utomordentliga kunskaper och färdigheter, expert    

         X Ej relevant 

 

OM VÅRT FÖRETAG - VERKSAMHET BESKRIVNING MITT 
SVAR 

Hur väl kan du beskriva X som företag?  
Historik, största kunder, vad ni levererar 
mm 

 

Hur bedömer du din kunskap om våra kunder? Vilka de är, vad de gör, var de finns mm  

Hur väl känner du till vad vi levererar till våra 
kunder? 

Kännedom om företagets produkter och 
vad de används till eller är del av 

 

På en skala, hur skattar du ditt 
elektronikintresse? 1 litet, 2 lagom, 3 stort, 4 mycket stort 

 

Hur intresserad är du av ny teknik kopplat till 
vårt område? 

1 lite, 2, rätt så, 3 mycket, 4 oerhört 
intresserad 

 

YRKESKOMPETENS   
 

Hur bedömer du din kompetens gällande 
efterkalkyl kopplat till ditt ansvarsområde? Känna till, ha koll på den och känna ansvar 

 

Hur skattar du dina kompetenser i Monitor? 
Kunskap om det egna företags 
affärssystem och aktuella delar för det 
yrke man har 

 

Maskinställ    

Monteringsmaskin My15, My12 

Kunna köra maskinen, optimera den, 
kunskap och känsla maskinen och när det 
är dags för underhåll 

 

AOI Kan du köra AOI ja/nej  

IPC-kunskaper    

Röntgen 
Att kunna röntga och bedöma en godkänd 
lödning 

 

Felsökning 
Kunskap om hur och kunna utföra en 
felsökning 

 

IPC Lödning enligt standard  

Tillverkning Ja/Nej/Ej relevant  

Lackrobot Ja/Nej/Ej relevant  

Gjutning Ja/Nej/Ej relevant  

Kvalitet Ja/Nej/Ej relevant  

Inleverans Ja/Nej/Ej relevant  

Utleverans Ja/Nej/Ej relevant  

Truck Ja/Nej/Ej relevant  
ARBETSSÄTT HOS OSS   

 
Hur delaktig känner du dig i företaget som 
helhet? 

1 inte alls, 2 lite, 3 rätt så delaktig, 4 
mycket delaktig 
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Hur ofta bedömer du att du ser förbättringar i 
vår verksamhet? 1 aldrig, 2 sällan, 3 oftast, 4 hela tiden 

 

När du uppmärksammar en förbättring, agerar 
du på den? 1 aldrig, 2 sällan, 3 oftast, 4 varje gång 

 

I vilken omfattning överför du din kunskap till 
dina kollegor? 1 aldrig, 2 sällan, 3 oftast, 4 hela tiden 

 

I vilken omfattning jobbar ni som ett team?  1 aldrig, 2 sällan, 3 oftast, 4 hela tiden  

På en skala, hur ställer du dig till att arbeta i 
team? 

1. vill inte jobba i team, 2 kan tänka mig, 3 
helst, 4, vill alltid jobba i team 

 

På en skala hur förändringsbenägen skulle du 
säga att du är? 1 inte alls, 2 lite, 3 rätt så, 4 väldigt 

 

Är du intresserad av att vara intern 
handledare på företaget? Om ja; vad i så fall: Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  31 

Bilaga 3. Förteckning visar ämnesområden där insatser genomförts och kursernas SeQF-

nivå.  

 
Kompetensutvecklingsinsats 

 
SeQF (1-8) 

 
Ämnesområde (1-12) 

Farligt gods 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Arbetsmiljö/Farligt gods 

Farligt gods steg 2 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Arbetsmiljö/Farligt gods 

Elsäkerhet 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

El 

Monitor 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Monitor - Produktion och Avvikelser 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

HR-System 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Monitor, Avvikelser och orderläggning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Internutbildning, Omsorg o 
systemuppbyggnader (3:e linjens 
support) 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Internutbildning konfiguration 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Internutbildning 
Personalhanteringssystem HRM Flex 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Monitor 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Monitor 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Internutbildning, Monitor för 
produktion 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Officeutbildning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

IT/System 

Personlighetskartläggning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Omvärldskunskap, lärande 
organisation, kompetensbegrepp o 
intro handledning 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Internutbildning, Omvärldskunskap - 
medarbetarskap 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Handledarutbildning, Att vara intern 
handledare 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Föreläsning Jämställdhet/Slutkonferens 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Medarbetarskap 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Internutbildning, Omvärldskunskap, 
lärande org, kompetensbegreppet, 
intro handledning 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 
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Kompetensutvecklingsinsats 

 
SeQF (1-8) 

 
Ämnesområde (1-12) 

Föreläsning Jämställdhet 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Internutbildning, Medarbetarskap 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Föreläsning Jämställdhet 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Självledarskap 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Föreläsning Jämställdhet 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Ledarskap/medarbetarskap 

Internutbildning, Sälj egna produkter 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Företagsekonomi samtliga 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Företagsekonomi fördjupning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

ESD 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Säljutbildning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

UX Writing 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Motion graphics 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

UX Product Development 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Affärsmannaskap 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Sälj 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Internutbildning, utlastning/lager 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning Plastavdelningen 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Truckutbildning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Mycronic, Pick & Place 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 
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Kompetensutvecklingsinsats 

 
SeQF (1-8) 

 
Ämnesområde (1-12) 

Mycronic, MyCenter-CAD 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Mycronic, MyPlan 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Mycronic, Training Customized 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Mycronic, Underhållsutbildning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning, Grundkurs 
Tillståndskontroll 

4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning, Företagets tillverkning 4 - Gymnasial 
vuxenutbildning 

Yrkesutbildning/utveckling 

BAM för chefer och ledare 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Arbetsmiljö/Farligt gods 

CAD Grund 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

CAD 

CAD fortsättning 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

CAD 

SOLIDWORKS Electrical Schematics 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

CAD 

SOLIDWORKS Electrical 3D 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

CAD 

Share Point 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

IT/System 

Internutbildning management Web 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

IT/System 

Affärs- och avtalsrätt 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Juridik 

Offert, order & avtal 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Juridik 
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Kompetensutvecklingsinsats 

 
SeQF (1-8) 

 
Ämnesområde (1-12) 

Export/Import 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Juridik 

Tullklassificeringar 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Juridik 

Logistik, inköp och juridik 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Juridik 

Ledningsgrupputveckling 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Ledarskap/medarbetarskap 

Ledningsgrupputveckling 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Ledarskap/medarbetarskap 

Agil Coaching 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Ledarskap/medarbetarskap 

Sälj, effektiv planering, 
affärsmannaskap 

5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Företagsekonomi Ledningsgrupp 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Strategisk Säljledning 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Lön & Avtal 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Semesterhantering 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Projektledning Steg 1 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Projektledning 
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Kompetensutvecklingsinsats 

 
SeQF (1-8) 

 
Ämnesområde (1-12) 

Projektledning Steg 1 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Projektledning 

Projektledning Steg 2 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Projektledning 

Rotorsaksanalys 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Lödning 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning, Plastavd maskiner o 
tampotryckmaskiner 

5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning, komponentkunskap, 
utbildning i våra produkter 

5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

RF Measurement 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Rotorsaksanalys 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning, IPC - J-STD-001E 
Lödning 

5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Workshop LEAN 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

LEAN verkstad 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

LEAN montering 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 
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Kompetensutvecklingsinsats 

 
SeQF (1-8) 

 
Ämnesområde (1-12) 

LEAN order/lager/inköp 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

ATEX-seminarium 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning INCEN8/16 5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Internutbildning Vibrationsanalys ISO 
CAT III 

5 - 
Yrkeshögskoleexamen/ 
Gymnasieingenjörsexam
en 

Yrkesutbildning/utveckling 

Systematisk Förbättringsledare 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Yrkesutbildning/utveckling 

Testautomatisering 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

Effektiv Testmetodik 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

Certified Scrum Product Owner 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

Advanced Cite & C-Link 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

Python 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

Embedded Systems C++ 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

Introduction to Data Science, Machine 
learning & AI Training 

6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

React, Reduct and TypeScript 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

IT/System 

Training Export Control, General 
Training 

6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Juridik 

Training Export Control, Design/Product 
management 

6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Juridik 
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Kompetensutvecklingsinsats 

 
SeQF (1-8) 

 
Ämnesområde (1-12) 

Training Export Control, Operations 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Juridik 

Training Export Control, Sales 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Juridik 

Training Export Control, Executive 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Juridik 

Kvalitetschefskurs 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Kvalitet och Hållbarhet 

Safety Management 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Kvalitet och Hållbarhet 

Diplomerad Företagsledare 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Ledarskap/medarbetarskap 

 Koncernredovisning K3  6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Marknad; ekonomi, 
försäljning, marknadsföring, 
kommunikation 

Technical Writing Shop 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Språk 

Programmeringsspråk i Microsoft Excel 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Språk 

CE-märkning 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Yrkesutbildning/utveckling 

CE-märkning 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Yrkesutbildning/utveckling 

Skärteknik 6  - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Yrkesutbildning/utveckling 

CE-märkning 6 - Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen/ 
Kandidatexamen 

Yrkesutbildning/utveckling 

JIRA Software Essentials 7 - Masterexamen IT/System 

Embedded Linux + Yocto 7 - Masterexamen IT/System 

JavaSrict och modern webbutveckling 7 - Masterexamen IT/System 

 


