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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: 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 
Delprojekt Örebro Smart Kompetens har under perioden maj 2019 till juni 2020 i samarbete med 22 

deltagande företag genomfört över 200 utbildningsinsatser i olika former. Utbildningarna som 

genomförts har till största delen levererats av utbildningsmäklare som i sin tur har anlitat ett stort 

antal underleverantörer för att kunna tillgodose företagens efterfrågan och behov. Mindre delar av 

genomförandet har bestått av företagsinterna utbildningar i olika omfattningar där en anställd i 

företaget har tagit rollen som lärare/handledare/mentor för en annan anställd i företaget. Det som 

varit unikt för delprojekt Karlskoga/Region Örebro är den utbildning i CNC grönt certifikat som 

genomförts i Yrkeshögskolans regi tillsammans med ett av de deltagande företagen.  

Alla tillfrågade företag har upplevt projektet som att det gjort stor, eller mycket stor nytta och 

samtliga tillfrågade företag kan tänka sig att delta i ett liknande projekt igen.  

De flesta deltagande företag upplever från start att deras anställda har en positiv inställning till 

kompetensutveckling och har under projektets gång sett en positiv utveckling av de anställdas 

inställning och attityd till kompetensutvecklande aktiviteter och insatser. 

De deltagande företagen sammanfattar projektet med sina egna ord: 

Intensivt – lärorikt - kompetenshöjande – utvecklande - nytänkande – viktigt – roligt – engagerande – 

krävande – välordnat – utmanande – bra utbildningsmäklare och nyttigt 

Bakgrund till delprojektet 
”Örebro län har i sina strategiska specialiseringar prioriterat Autonoma, digitala och intelligenta 

produktionssystem som har sin tyngdpunkt i en stark forskningsmiljö inom datavetenskap vid Örebro 

universitet som t ex Centrum för tillämpade autonoma system projektet TestBed AIMEE Autonomous 

Intelligent Machines for Enterprise and Exploration samt ett antal specialiserade näringsgrenar inom 

tillverkning med några stora systembyggande företag i länet. Även AlfredNobel SciencePark med dess 

unika testbädds-, forsknings- och innovationsmiljö t.ex. 3DTC och Additiv tillverkning och CT scanning 

är intressant för Karlskoga kommun. Konceptet för Medarbetarutbildningar där bl.a. förhållningssätt, 

värderingar, inlärningsstil, självmedvetenhet och praktisk kommunikation tas upp är ett 

styrkeområde. Så även tanken om att utveckla rutiner för handledarroller internt på företagen så väl 

praktiskt som administrativt. Också det utvecklade samarbetet med Teknikcollege och 

Arbetsmarknadskunskap är styrkeområden att inkludera.”   

Följande beskrivning har inhämtas från Maria Hallberg Svensson representant Region Örebro som 
varit med i förprojektering inför ansökan, men som sen inte varit delaktig under den operativa fasen 
av projektet. 

Att ta sig an projekt Smart kompetens 

Örebro län är en stark industriregion och är beroende av dess utveckling och konkurrenskraft utifrån 

ett regionalt tillväxtperspektiv. Sedan flera år finns en nationell strategi för industriutveckling Projekt 

Smart industri där kompetensförsörjning är ett fokusområde. Tillväxtverket på uppdrag av 

Regeringen driver det nationella arbetet men har även involverat och fördelat uppdrag på regionalt 

utvecklingsansvarig.  
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Bakgrunden är att öka kunskapen om industrin betydelse och stödja dess framtidsutveckling på olika 

sätt. Rätt kompetens hos medarbetare är en viktig förutsättning för att klara den allt ökade 

konkurrensen samt kunna ställa om till en hållbar industri och att vara delaktig i ett sådant initiativ är 

viktigt för regionen. Region Örebro såg även fördelar med samverkan med de andra regionerna i 

Östra Mellansverige för att kraftsamla och gemensamt med företagen ansöka om medel för 

kompetensutveckling.  

I Örebro län finns en stor andel av tillverkningsföretagen lokaliserade i Karlskoga-Degerfors och 

utmaningarna för orter som Karlskoga-Degerfors när det gäller den framtida kompetensförsörjningen 

är stora. Det är viktigt att lokalt och regionalt hitta samverkansformer mellan det offentliga och 

privata för att stärka ortens attraktivitet. Som del i detta innefattas att utveckla utbildningar som är 

anpassade efter näringslivets behov och hitta former för att stötta företag med sin interna 

kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen, Karlskoga kommun hade redan i samverkan med det 

lokala näringslivet tagit fram och drev två yrkeshögskoleutbildningar med inriktning industri vilka 

bedömdes lämpliga att utses till delprojektledare. 

Tidigare projektägare uppfattade uppdraget och tänkte att Yrkeshögskolan själva skulle bedriva all 

utbildning och hade för avsikt att erbjuda samarbete med arbetsförmedlingen. Tanken var att 

Yrkeshögskolan skulle erbjuda olika former av utbildning för nyanlända som stod långt ifrån 

arbetsmarknaden. Detta koncept kunde inte genomföras då projektet inte var riggat på det sättet 

och arbetsförmedlingen inte kan låta sina sökande delta i utbildning som inte är upphandlad. För att 

man ska kunna delta i reguljär utbildning krävs det att man skriver ut sig från arbetsförmedlingen och 

ansöker om studiemedel. Utbildningar sökande kan delta i skall vara arbetsmarknadsutbildning från 

privata aktörer och den måste upphandlas.  

Syfte, mål och förväntat resultat 
Projektledaren arbetade fram ett annat koncept där Karlskoga kommuns arbetsmarknadsenhet 

(AME) skulle vara samarbetspartner. AME arbetar med samma målgrupp och allt som oftast är 

personer som är aktiva inom AME inskrivna på Arbetsförmedlingen eller försörjningsstöd. AME drev 

vid tidpunkten även ett eget projekt med ansatsen att locka fler kvinnor till industrin. Projektet Smart 

Kompetens via Yrkeshögskolan skulle erbjuda en kortare introduktion till  

 Hur det är att arbeta inom industrin 

 Hur det är att studera vid yrkeshögskola/yrkesvux 

 Erbjuda enkla praktiska övningar och moment som ger en inblick i industriarbete 

 Studiebesök på olika samarbetsföretag 

AME skulle stå för att ”leverera” målgruppen.  

Det här konceptet riktade sig inte enbart till kvinnor utan alla människor som stod långt från 

arbetsmarknaden.  

Det här konceptet blev aldrig sjösatt. Det som saknades för att kunna genomföra det var en 

avgränsning av lärarresurs från yrkeshögskolan vilket inte gjordes. Projektet i sig hade inget 

beslutsmandat för styrning av yrkeshögskolans resurser såsom personal, material, utrustning och 

lokaler och var beroende av att ledningen, tillika projektägaren, bistod med detta.  
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När ny projektledning tillträdde fanns många utmaningar och problem att lösa i organisationen. 

Dessa var viktiga att lösa för att Karlskoga Kommun skulle få behålla tillståndet från YH-myndigheten 

att bedriva yrkeshögskola. I stort sett alla personella resurser avdelades till att genomföra de 

åtgärder som krävdes för att rädda verksamheten.  

Konceptet finns i sin helhet presenterat i avstämningsrapporten.  

Syftet med insatsen var att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden bli intresserade av 

och få kunskap om vad arbete inom industrin innebär. Industrin har ett stort behov av personal i 

framtiden, både av akademiskt utbildad personal och personal på operatörsnivå. Förhoppningen var 

när konceptet togs fram att det skulle bli en permanent aktivitet som skulle erbjudas innan 

ansökningar till yrkeshögskola och yrkesvux ska göras.  

Utifrån ett projektperspektiv är det ett misslyckande att detta inte har kunnat genomföras men att 

projektet hyser största respekt för att den nya ledningen på yrkeshögskolan valde att prioritera bort 

detta till förmån för att rädda verksamheten och behålla sina tillstånd från YH-myndigheten.  

IntersektionalitetUnder planerings- och kartläggningsfasen beslutades att insats/aktivitet kring 
intersektionalitet skulle drivas från huvudprojektet. Projektets kommunikatör skulle utbildas i 
intersektionalitet och skulle driva detta arbete tillsammans med varje enskilt deltagande företag. 
Resultatet blev ett annat och huvudprojektet valde att upphandla arbetet på en extern part. Mer att 

läsa om detta finns under avsnittet om huvudprojektet.  Syfte att driva projektet.Höja 
kompetensen hos de anställda och ledningen inom företagen. Lyfta jämställdhet - Industrin är 
kraftigt dominerad av män och i dialog med företagen fanns en stor vilja att bli bättre på jämställdhet 
för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Samverka lokalt mellan industrin och 

skola/utbildning för att långsiktigt klara kompetensförsörjningen. Sedan dryga 10 år finns 

Teknikcollege i Örebro län och alla länets kommuner ingår. Det lokala arbetet och samverkan mellan 

företag och skola/utbildning i Karlskoga hade behov att förbättras. På regional nivå fanns en brist på 

samverkan mellan de som ansvarar för näringslivsutveckling och de som arbetar med utbildning och 

kompetensförsörjning med särskilt fokus på industriutveckling. Projektet skulle bidra att både på 

individ, organisation och strukturnivå och ta sig an dessa brister och utvecklingsbehov. Urval av 

deltagande företag. 

Till största delen bjöds de företag in som hade representation i styrgrupper för teknikcollege vilka 

främst fanns i Karlskoga och Degerfors. Resterande företag har bjudits in utifrån tidigare 

projektägares eget nätverk, som är upparbetat utifrån driften av yrkeshögskoleutbildningen inom 

industriteknik och processteknik.Grundtanken var att följande tre olika grenar inom industrin skulle 

finnas representerade; tillverkande industri, processindustri, el och automation. Att man valde dessa 

tre områden var för att det bedrevs utbildning på yrkeshögskolan.  Se även grunden till urval av 

deltagande företag under rubrik, syfte, mål och förväntat resultat första stycket.Det finns ingen 

dokumentation om hur urval av deltagande företag har gjorts. 

 ArbetssättKompetenskartläggning 
Delprojekt Karlskoga/Region Örebro har valt att inte anlita en extern konsult för utförande och 

stöttning i kartläggningsarbetet. Projektledaren har lång och bred erfarenhet från HR-området och 

kunde på egen hand tillsammans med projektteamet själv genomföra kartläggningen. 
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Metoden i kartläggningsarbetet har från grunden utgått från en klassisk GAP-analys. Där grunden är 

att börja med ”the end in mind”, göra en nulägesanalys och sedan analysera glappet mellan nuläge 

och önskat läge.  

Kartläggningen har genomförts på olika nivåer beroende på storlek på organisationen, behov och 

andra faktorer som har påverkat kartläggningen. Hur omfattande kartläggningen har varit har även 

det varit varierande från företag till företag samt graden av stöttning av projektet under 

genomförandet. Den gemensamma utgångspunkten för samtliga kartläggningar har varit följande 

frågeställningarFramtida utmaningar – pensionsavgångar, stor rörlighet, tillgång på personal. 

Förändringar av verksamheten – nya system, digitala transformationer och andra förändringar som 

kommer att kräva kompetenshöjande insatser hos personalen.Vad är organisationens mål och 

strategier och vad behöver man göra för att uppnå dessa. Huruvida svar har funnits på 

frågeställningarna har varierat mycket. Vissa företag har haft väldigt omfattande dokumentation så 

som SWOT-analyser, strategi- och måldokument matchade mot kompetensmatriser. I de företagen 

har arbetet handlat om att sammanfatta och paketera informationen och skapa utbildningsplaner. I 

andra företag har det inte funnits någon dokumentation eller styrande dokument av vad olika roller 

och arbetsuppgifter kräver. I de fallen har arbetet varit mer omfattande. Hos några deltagande 

företag har kartläggningen inte varit djuplodande eller detaljerad med anledning av att det redan 

finns en konstaterad bred kompetensbrist där företaget generellt saknar kompetens inom ett 

område. Kompetensen är bedömd som nödvändig utifrån ett verksamhetsperspektiv som kan vara 

produktionsanknutet, ur ett säkerhetsperspektiv eller av annan essentiell kritisk karaktär. Där av har 

ingen segmenterat kartläggning gjorts på grupp eller individ.  

En röst från många företag är och har varit att de utbildningar man efterfrågar inte finns på 

marknaden eller inom det reguljära utbildningsväsendet. Detta gäller framför allt de företag där 

kärnan av verksamheten vilar på en hantverksskicklighet. Det kan även vara högspecialiserad 

verksamhet och väldigt nischad kunskap.  

Nedan följer beskrivning av metod och arbetssätt i projekt Smart kompetens, delprojekt Karlskoga 

har arbetet med. 
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Utbildningar levererade av upphandlad utbildningsmäklareStörsta andelen av 

utbildningstimmarna har lagts ut på upphandlad utbildningsmäklare. Projektet hade i sin 

kravspecifikation en leverantör som både kunde leverera utbildningar och fungera som en 

utbildningsmäklare. Den här lösningen avråddes från Karlskoga kommuns upphandlingsavdelning och 

de ville att projektet skulle upphandla en aktör som endast var en utbildningsmäklare. Detta har 

under projektets genomförande skapat en del problem och tveksamheter och krävt många timmar 

av dialog med ESF-rådet. Projektet, Karlskoga kommun, underleverantör och ESF-rådet enades till 

slut om en lösning för att inte riskera att Karlskoga kommun hamnade i en situation att stå utan 

utbetalning från ESF-rådet. Upphandlingen som utbildningsmäklare vanns av Nercia före två andra 

anbudsgivare som inte nådde upp till ställda grundkrav. Nercia har från utbildningsplanen, som gjorts 

utifrån kartläggningen, planerat och tidsatt alla utbildningarna. Har man inte kunnat uppfylla de 

kraven som företagen haft eller kunnat matcha mot de efterfrågade utbildningarna har Nercia fört en 

dialog med berört företag och hittat en annan passande lösning eller annan leverantör.Utifrån 

uppställd kravspecifikation har Nercia begärt in offerter från minst tre olika aktörer man tror kan 

leverera utifrån kravspecifikationen. Nercia har sedan valt ut leverantör utifrån de kriterier ESF-rådet 

ställer om sparsamhet med resurser, effektivitet i förhållande till kostnad och förväntat resultat samt 

ändamålsenlighet.Kriterier och standardmotiveringar har arbetats fram av Nercia för att redovisa 

urvalen av leverantör med konsekvens och likvärdighet. I detta projekt har leveranstiden varit snäv 

och det är många insatser och utbildningstimmar som ska planläggas och genomföras för många 

företag och många anställda där ett urvalskriterie måste vara leveransflexibilitet. Företag inom 

tillverkande industri har oftast korta planerings och prognostider och ser inte sin produktionsplan 

mer än 3-4 veckor in i framtiden. För att de ska kunna utnyttja ”luckor” och perioder när möjligheten 

att frigöra sin personal för utbildningar måste leveransen av utbildning i många fall ske med kort 

varsel. Med anledning av ovan har man haft behov av att göra snabba ändringar i tidsschemat. Då 

företagen i första hand måste prioritera produktionen och leverans till kund är flexibiliteten hos 

utbildningsleverantören av yttersta vikt. Så näst efter kostnadseffektivitet så har 

leveransflexibiliteten spelat en mycket stor roll i urvalet av utbildningsleverantör. När Nercia gjort 

urval av leverantör för utbildning har en kursbeskrivning skickats till projektet tillsammans med 

redovisning av urvalskriterier. Efter genomförd utbildning/insats har Nercia skickat faktura, 

deltagarlista samt kopia på underleverantörerna faktura.Nercia är den part som fakturerat samtliga 

externa utbildningar med en redovisad faktura från underleverantören.  

CNC-utbildning mot grönt certifikat  
Nobel Biocare är ett företag i stark expansion som förnärvarande utökar sin CNC-kapacitet med en 

helt ny fabrik i Karlskoga. Produkterna är framförallt fixturer för tandimplantat och kraven på 

produkterna och tillverkningen är mycket höga. Detta har gjort att företaget ställt kravet att 

nyanställd personal ska inneha Skärtekniskt centrums Gröna certifikat, vilket kvalitetssäkrar en 

grundnivå i kompetens av skärande bearbetning. I och med projektet önskade man omskola 

processoperatörer till CNC-operatörer för att behålla och utveckla personal som ett led i att täcka 

behovet av CNC-operatörer till den nya fabriken.I ett samarbete med Yrkeshögskolan presenterades 

möjligheten att vidareutbilda sig på arbetstid för de processoperatörer som var intresserade. De som 

visade intresse fick först genomgå ett test för att ledningen skulle kunna avgöra vilka personer som 

var bäst lämpade för utbildningen. Tanken var inledningsvis att utbilda tio personer, men 

arbetskraftsbrist gjorde att företaget i slutänden bara kunde släppa sex personer för att gå 
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utbildningen på halvtid. Fördelningen var tre kvinnor och tre män. Deltagarna fördelades i två 

grupper med så jämn könsfördelning som möjligt. 

Innehållet i utbildningen var givet utifrån de moduler som ingår i certifieringen och handleddes av en 

yrkeslärare från Yrkeshögskolan. Deltagarna varvade teoretiska lektioner och verkstadslektioner med 

självstudier under några månader. En person hade precis genomfört och klarat certifieringen när 

Corona-pandemin slog till och Nobel Biocare avbröt utbildningsinsatsen strax innan mållinjen efter 

totalt 1594 genomförda deltagartimmar.  

Deltagarna har varit väldigt positiva till utbildningsinsatsen och visat på stort intresse och goda 

resultat. Yrkeshögskolan och Nobel Biocare har för avsikt att avsluta insatsen efter projekttidens slut. 

Utbildning levererad av Yrkeshögskolan 
Med anledning av ovan tidigare beskrivning av tidigare projektägarens uppfattning om att all 

utbildning skulle levereras av yrkeshögskolan beslutades att 8000 timmar av de total ca 40 000 

timmarna skulle levereras av yrkeshögskolan. Projektledaren rekommenderade en leverans av 2000 

timmar med anledning av resurser i form av personal, lokaler och maskiner. I det interna arbetet 

fanns stora utmaningar med tillgången till resurser och kommunikation vilket ledde till att man inte 

uppnådde levererade volymer enligt plan. När ny ledning för yrkeshögskolan tillträdde och det 

kvarstod 6000 timmar av yrkeshögskolans egen leverans beslutade ny ledning att inte fortsätta med 

att yrkeshögskolan skulle leverera egna utbildningar. De utbildningar som hade påbörjats skulle 

avslutas samt att yrkeshögskolan fortsatte med att hålla handledarutbildning.  

Syftet med att låta Yrkeshögskolan i Karlskoga Degerfors genomföra delar av utbildningssatsningarna 

var att det skulle leda till en ökad kännedom om företagens behov av kompetensutveckling, en 

utveckling av kursutbud och goda relationer till företagen i regionen. 

De utbildningar där Yrkeshögskolan ansåg sig ha tillgänglig kompetens var: Ritningsläsning, Form- och 

läge, Traversutbildning, CNC-utbildning, Handledarutbildning, Elutbildning och Automation. 

Under våren 2019 rekryterades en projektkoordinator vars syfte var att koordinera de interna 

utbildningarna hos Yrkeshögskolan. Projektkoordinatorn formulerade kursinnehållet tillsammans 

med Yrkeshögskolans lärare och de företag som efterfrågat utbildningarna. Första utbildningen som 

genomfördes var traversutbildning. Denna är styrd till sitt innehåll utifrån den certifiering som 

utbildningen innefattar.  

Ritningsläsning, Form- och läge samt ellära genomfördes under början av hösten 2019 med flera 

deltagande företag. Tyvärr ändrades Yrkeshögskolans organisatoriska förutsättningar att genomföra 

alla de utbildningar som var planerade från början vilket gjorde att vi inte genomfört utbildningar i 

den utsträckning som var planerat. Den utbildning som genomfördes under hela perioden var 

handledarutbildning.  

Handledarutbildning 
Lärande kan ske formellt, via utbildning eller informellt i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. 

Det lärande som sker på arbetsplatsen ger färdigheter i att utöva ett yrke och är ett viktigt 

komplement till utbildningsväsendet. För att kunskapsöverföring ska kunna ske är det viktigt att det 

finns personer som kan handleda och förmedla kunskap på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. 
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APL & LIA. 

Praktik som genomförs under formell utbildning kan vara antingen APL- arbetsplatsförlagt lärande 

(GY, VUX) eller LIA- Lärande i arbete (YH). Praktiken har stor betydelse för att utbildningen ska få den 

verklighetsförankring och den fördjupning av färdigheter som krävs för att eleverna ska bli 

anställningsbara efter utbildningen. Lärandet ska enligt Skolverket ske i enlighet med utbildningens 

mål och under handledning av en handledare på arbetsplatsen. 

En problematik som ofta lyfts är att förberedelserna och informationen inför en praktikperiod brister. 

Här är tidsaspekten en besvärande faktor. Skolan har behov av framförhållning medan företagen har 

svårt att boka in praktikanter långt i förväg, eftersom man inte vet hur situationen i verksamheten 

ser ut när praktikperioden infaller. I och med detta har utbildningsanordnaren svårt att få till ett 

systematiskt arbete med rekrytering och fördelning av praktikplatser. Framförhållningen blir ofta kort 

och jagandet av praktikplatser akut. Detta är ett oönskat läge av såväl skola som företag. 

Det är önskvärt att utbildningsanordnare och företag har ett långsiktigt samarbete där företagen åtar 

sig att ta emot studerande på praktik under vissa perioder. Skolan ska lämna information om elevens 

förkunskaper och förväntningar på praktikperioden så att företaget ges möjlighet att skapa 

kvalitativa praktikplatser.   

Utbildningsanordnaren ska ha tydlig information till företagen där det framgår vilka förväntningar 

som finns på genomförandet. Planeringen ska göras strukturerat och i god tid för att ge företagen 

goda förutsättningar att uppfylla kvalitetskraven. Genom att ha fler förberedda handledare och 

tydliga arbetsbeskrivningar kan företaget vara mer flexibelt i utformningen av praktik. Därför ser vi 

ett fortsatt behov av att utbilda handledare på företagen runt om i regionen. 

Att ta emot praktikanter professionellt är viktigt för att skapa en bra bild av företaget och underlätta 

framtida rekrytering. Att medarbetare på företagen har kompetens att handleda andra är viktigt för 

en fungerande strategisk kompetensförsörjning. 

Genomförd handledarutbildning i Yrkeshögskolans regi 

Den handledarutbildning som erbjudits inom projektet har innefattat både mottagande av 

studerande från skola och introduktion av nyanställd personal. Kursens huvudsyfte var att ge ökad 

färdighet i att bemöta elever och nya medarbetare på ett professionellt sätt. Syftet har även varit att 

öka deltagarnas medvetenhet om utbildningar som erbjuds hos utbildningssamordnaren och vad 

som krävs för att erbjuda praktikplats på företaget.   

Totalt har 7 st utbildningstillfällen genomförts vilket har lett till 75 st nyutbildade handledare (20 

kvinnor och 58 män) fördelat på 9 olika företag. Framförallt är det CNC-operatörer och 

processoperatörer som gått handledarutbildning, men även ett tiotal arbetsledare och chefer har 

deltagit. För att få en god förståelse för handledaruppdraget har chefer uppmuntrats att gå 

utbildningen. Att ansvariga chefer har insikt i vad uppdraget kräver var en tydlig önskan från de 

medarbetare som deltog vid de olika kurstillfällena.  

Corona-pandemin ledde till att de två sista kurstillfällena i mars och april ställdes in. 

Fortsatt arbete 

Utbildningsanordnaren behöver utveckla det informationsmaterial om utbildningarna som finns samt 

förtydliga praktikperiodernas innehåll och mål. Det är viktigt att arbeta strategiskt med lång 
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framförhållning där handledare och elev är delaktiga i ett tidigt skede i processen. Teknikcollege har 

framtagna blanketter och rutiner som är tillgängligt för medlemsorganisationerna att använda. 

Regelbundna handledarutbildningar och träffar med befintliga handledare är något som behöver 

fortsätta även efter projekttiden. Därutöver bör Yrkeshögskolan fortsätta att erbjuda cheferna 

anpassad information om handledaruppdraget och vad praktiken innebär för alla parter. Goda 

relationer med bra kommunikation mellan utbildningsanordnare och företag är en förutsättning för 

att skapa rimliga förväntningar från alla parter och erbjuda de studerande och handledarna en 

utvecklande praktikperiod. 

Företagsintern utbildning & arbetsplatslärande 

Lärlingsprogram 

Bofoorge Steel producerar lyftgafflar i olika kapacitetsgrader. Produktionen sker som oftast efter 

specifika önskemål från kund men man producerar ett visst antal standardmodeller. Produkterna 

levereras allt från gaffelämnen till färdigsvetsade och färdigmålade lyftgafflar. Företaget erbjuder 

även renovering av gafflar samt utbildning till sina kunder inom produktområdet lyftgafflar. 

Företaget har gamla anor och produktionen bygger gammal gedigen hantverkskunskap. Arbetet med 

smidet sker manuellt och leds av en smed som har en person till hjälp som hanterar manipulatorn. 

De smeder som arbetar på företaget i dag kommer inom en kort framtid gå i pension vilket innebär 

att värdefull kunskap och erfarenhet försvinner från företaget. Den är kunskapen är ytterst essentiell 

för företagets överlevnad och hela deras kärnverksamhet bygger på smedernas funktion. För att 

kunna möta kraven från kunderna och vara en ledande leverantör på komplext formsmide måste 

företaget behålla och överföra den kompetens som finns i företaget in i nästa generation. Att utbilda 

den här typen av smed är inget som kan göras via reguljär utbildning eller i sin helhet på 

utbildningsmarknaden. Man kan läsa ämnen som metallurgi, baskunskaper inom smide men inte de 

specifika kunskaper som arbetet kräver. De kunskaperna kan endast läras på plats i reell 

produktionsmiljö. Företaget har i dag en ansträngd situation när det gäller smeder och man har bara 

en smed att tillgå per skift. Så att ta en av smederna ur produktion för att lära upp en annan person 

är inte möjligt att göra. Efter dialog med huvudprojektet och ESF-rådet diskuterades och godkändes 

en lösning som blev så här: Företaget fick använda en person som internlärare. Personen som kom 

att vara lärare redovisades som anställd i projektet. Till detta gjordes en kursbeskrivning med 

innehåll för utbildningen, beräknad tidsåtgång samt tidrapporter för lärare och deltagarrapporter för 

elev/elever. Denna lösning tillkom efter inlämnandet av avstämningsrapporten och finns där av inte 

redovisad i denna. Utbildningen innebar teoretisk undervisning, praktiskt genomförande i form av 

bredvid gång och arbete på egen hand och med övervakning handledning av utsedd lärare. 

Utbildningen har inte innehållit någon sedvanlig klassrumsundervisning och förhållandet har varit en 

handledare/lärare och en elev. Utbildningskonceptet har varit väldigt värdefullt för företaget och har 

inte kunnat genomföras på annat sätt. Smedlärlingen kommer vara långt ifrån färdigutbildad efter 

avslutandet av Smart kompetens. Företaget kommer att fortsätta att tillämpa det interna 

lärlingskonceptet men måste då hitta andra lösningar kring det ekonomiska. Under medverkande i 

Smart kompetens har företaget fått möjlighet till kompensation för viss del av den produktionsförlust 

det innebär för de två medarbetarna som medverkar i lärlingsprogrammet. Företaget har satt in 1103 

antal timmar vilket innebär att lärlingen inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter samt att 

läraren/handledaren inte kan arbeta med full kapacitet. Den här insatsen är nog en av de som har 
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varit mest värdefull, mest skräddarsydd utifrån företagets behov i relation till de grundansatser man 

utgick ifrån.  

Övrig företagsintern utbildning 
Ovanstående företag var först med att i samarbete med Smart kompetens arbete med ett 

företagsinternt koncept/en metod för internt lärande. Ett av Smart kompetens projektmål var att 

stärka de deltagande företagens egna lärande. Ovanstående metod går helt i linje med det målet och 

projektet ville marknadsföra och ge andra företag möjlighet att använda sig av liknande metoder. Här 

ser projektet en möjlighet att detta kan leva vidare som en långsiktig metod och ge effekt efter 

projektets slut. Just modellen som är presenterad ovan kunde inte exakt appliceras på övriga 

deltagande företag, men väl inspirera och anpassas till andra liknande situationer för andra företag. 

Övriga företag tog till vara på den här möjligheten i samband med att världen drabbades av Coid-19 i 

början på år 2020. Företagen satte i många fall stopp för sin personal att vistas utanför företaget och 

inga externa besökare var välkomna på företaget. Många företag behövde permittera sin personal 

och i stället för att låta det göras använde de tiden till att satsa på interna kompetenshöjande 

insatser. På andra företag har det inte varit lärlingsprogram utan kortare insatser individuellt eller i 

grupp. Exempel på andra företagsinterna insatser är handhavande av olika företagsspecifika 

maskiner, kvalité- och miljöutbildningar och man har även använt interna resurser för att undervisa i 

standardsystem som Excel. Projektets mål var att stödja företagen med att ändra synsätt, att 

kompetensutveckling för personal inte alltid måste innebära att man skickar sin personal på externa 

kurser.  Företagen själva sitter på mycket intern och värdefull erfarenhet och kunskap som de kan 

bygga nya strukturer av. Genom projektet har de också fått metoder och verktyg för att överföra 

kunskapen internt på företaget. Arbetsplatslärande 

Kompetensutveckling delas ofta upp i två former av lärande, formellt och informellt lärande. (Kock, 

2010) 

Formellt lärande består ofta av interna eller externa kurser. De är planerade och organiserade och 

finansieras oftast av arbetsgivaren och sker under arbetstid. 

Informellt lärande sker i det dagliga arbetet i exempelvis arbetsplatsträffar, projektgrupper, 

jobbrotation eller teambaserat arbete. Lärandet sker medan man försöker att lösa en arbetsuppgift. 

Lärprocessen karaktäriseras av en låg grad av planering och organisering. 

Projektet har syftat till att formalisera det informella lärandet och göra det synligt i organisationen. 

Företagen har identifierat behov av kompetensutveckling som man ser blir bäst genom intern 

kompetensöverföring. För att möjliggöra detta har projektledningen stöttat i att skapa 

kursbeskrivningar, definiera kursinnehåll och tillsammans skapat en plan hur kompetensöverföring 

bäst ska ske. 

Den främsta effekten företagen önskat uppnå med att genomföra interna utbildningsinsatser är att 

minska sårbarheten. Det vill säga man har kompetensbrist inom ett visst område och vill se att fler i 

organisationen besitter denna exklusiva kompetens. Det ger dessutom en ökad flexibilitet i mindre 

organisationer. I något fall har det varit rent överlämnande då en person avser att gå i pension och 

har en mycket gedigen och företagsspecifik kompetens, som bara kan överföras genom någon form 

av lärlingsperiod.  



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  13 

Många gånger sker en kompetensöverföring vid introduktion av nyanställd personal. I samband med 

nyanställning avsätts tid för introduktion och lärande, något som är mindre vanligt senare under 

anställningen. Intern kunskapsöverföring sker i mån av tid och det är svårt att få till den tiden under 

full produktion. 

Fördelar vi sett i projektet med internt lärande är att den blir mer specifik mot företagets och den 

enskildes behov, den går att genomföra varvat med ordinarie produktion, innefattar inga resor, ger 

en bekräftelse av den som är handledare och dennes kunskap. Genom att lära sig på arbetsplatsen 

kan man direkt överföra kunskaper till färdigheter och förmågor i det dagliga arbetet med den 

specifika utrustning som används. Enligt Kock m fl (sid 39) ökar arbetsplatslärande organisationens 

sammanhållning, men det är inget som undersökts i projektet. 

Genom att erbjudandet om ersättning för handledare funnits bara under den begränsade 

projektperioden och att det krävts en väl formulerad kursbeskrivning har utbildningsinsatsen 

prioriterats.  

Företagsexempel: Lyckes Produktionsverktyg  
Företaget har många erfarna medarbetare och medelåldern är enligt uppgift +55. Tre personer går i 

pension i närtid och företaget såg ett stort behov av att överföra kunskapen och erfarenheten som 

annars kommer att gå förlorad. Det finns också ett generellt behov av att bredda kompetensen hos 

de anställda för att minska sårbarheten i produktion. Med en personalgrupp där de anställda har 

flera kompetenser blir organisationen mer flexibel. 

En medarbetare som varit aktuell för arbetsplatslärande har tidigare praktiserat på Lyckes under 

studietiden och anställdes direkt efter studenten. Personen var inriktad mot fräsmaskin och erbjöds 

inom projektet en grundkurs och fortsättningskurs i mätmaskinens styrsystem PC-DMIS av extern 

leverantör. För att utveckla sina färdigheter i mätmaskin kompletterades kurserna med intern 

handledning/kompetensutveckling på plats på företaget under våren. Medarbetaren har även fått 

handledning för att öka sina färdigheter att hantera fräsmaskinen. 

Ytterligare medarbetare vid Lyckes produktionsverktyg har fått intern handledning inom fräs, svarv, 

mätmaskin och slipmaskin vilket har skapat en större flexibilitet och en mindre sårbarhet för 

företaget. 

De externa utbildningar som projektet bekostat har gjort att medarbetarna vågat ta för sig mer och 

blivit stärkta i sin yrkesroll och skapat en vilja att fortsätta utvecklas. Den handledning som sedan 

getts av kompetenta och erfarna kollegor, är ett mycket viktigt komplement för att utvecklas i sitt 

yrke och befästa kunskaperna i färdigheter som är applicerbara på arbetsstället. 

Projektet har underlättat och gjort att den interna kompetensöverföringen prioriterats vid Lyckes. 

Genom att formulera kursbeskrivningar blev insatserna mer konkreta och den ekonomiska 

ersättningen gjorde att handledningen prioriterades just nu. Kompetensutveckling i denna 

lärlingsform kommer att fortgå även efter projektets avslut, eftersom det kräver mycket övning innan 

man behärskar de specifika momenten. 
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Uppföljning och utvärdering 
Vår uppfattning i delprojekt region Örebro är att SWECO:s arbete inte givit något mervärde till det 

operativa genomförandet. Det SWECO har bidragit med är information och analys på en aggregerad 

huvudprojektsnivå. Representanter från delprojektet har medverkat i intervjuer med projektledning 

och deltagande företag. Alla som deltagit i utbildning har också uppmuntrats att fylla den startenkät 

framtagen av SWECO för att kunna ringa in ett utgångsläge/nolläge. Vårt delprojekt hade vid 

skapandet av dessa frågor en del synpunkter på hur frågorna var ställda och vad man ville analysera 

utifrån dessa men fick inget gehör för dessa synpunkter.  

Projektets resultat  

            

  

FÖRETAG 

Kön Totalt 
antal 

  

  K M   

  Bharat Forge Kilsta AB 22 308 330   

  Bofoorge Steel AB 4 17 21   

  Bröderna Axelssons plåtslageri HB   9 9   

  Cambrex Karlskoga AB 155 288 443   

  Deform AB 3 41 44   

  Degerfors Förzinknings AB 8 28 36   

  ESAB 21 121 142   

  Eurenco Bofors AB 101 187 288   

  Karlskoga Automation AB 3 10 13   

  Karlskoga Automatsvarvning AB 3 37 40   

  Lyckes Produktionsverktyg AB   15 15   

  Maintpartner AB 26 104 130   

  Moelven Valåsen AB 7 118 125   

  Nobel Biocare AB 94 99 193   

  Outokompu Stainless AB 36 267 303   

  PartnerTech Karlskoga AB 10 56 66   

 PBH Teknik AB 2 2 4  

  Recipharm Karlskoga AB 57 64 121   

  Rejlers Sverige AB 18 35 53   

  Toroma Automation AB   18 18   

  Weldcut Karlskoga AB 1 7 8   

  ÅF Industry AB 2 14 16   

  Totalsumma 573 1 845 2 418   

            
I kartläggningsfasen framkom det att alla företagen har en gemensam utmaning i att hitta kompetent 

personal. Inom tillverkande industri konkurrerar många företag om samma arbetstagare. I många fall 

tar företagen personal från varandra och lämnar luckor då det inte finns personal tillgänglig på 

arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens. Från utbildningsväsendet kommer det inte ut 

utbildade människor i samma takt som företagen efterfrågar. Den arbetskraftsreserv som fanns 

innan covidkrisen hade en mycket lång väg att gå för att matcha de krav industribranschen ställer. 

Även om mycket av den personal som efterfrågas är på operatörsnivå så är glappet mycket stort. I 
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arbetskraftsreserven finns allt från människor om är analfabeter, saknar grundskola och gymnasium. 

Fram till utbrottet av Covid-19 har vissa delar av landet haft en så låg arbetslöshetssiffra som 4 %. De 

människor som har funnits i arbetskraftsreserven har inte varit gångbara på dagens arbetsmarknad. I 

redogörelser nedan kommer detta inte nämnas för varje företag eftersom detta är ett generellt 

gällande problem för hela branschen. Texterna är även skrivna med icke hänsyn till det förändrade 

arbetsmarknadsläge som inträdde i mars-april med anledning av covidkrisen.  

I arbetet med att uppskatta kostnader innan upphandling gjordes har det visat sig att de reella 

kostnaderna har varit lägre än de prognostiserade kostnaderna. Detta har inneburit att de flesta 

företag har haft ett större ekonomiskt utrymme och kunnat genomföra mer utbildningar, valt andra 

utbildningar som kostat mer. Hos vissa företag har detta även inneburit att man leverera över 100% 

mer än avtalade medfinansieringstimmar till samma kostnad eller avtalade timmar till en lägre 

kostnad. Hur detta har utnyttjats har varit beroende på hur mycket tid de olika företagen har kunnat 

frigöra sin personal utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. I slutet av genomförandefasen var det 

företag som var tvungna att permittera sin personal eller att takten i produktionen avtaget och då 

har man utnyttjat den tiden till att utbilda sin personal.  

För statistik och redovisning har delprojekt region Örebro kategoriserat utbildningar enligt följande 

1 = Yrkeskunskap 
2 = Ledarskap, coaching, ledning, styrning 
3 = Administration, system 
4 = Arbetsmiljö, förbättring av säkerhet, hälsa 
5 = Handledarutbildning 
6 = Juridik 
7 = övrigt 
 
Vid redovisning av antal personer som genomgått utbildning är dessa inte unika utan kan betyda att 

samma person har deltagit i flera utbildningar. Siffrorna utgår från antalet personer som deltagit i 

utbildning.  

Bharat Forge Kilsta 
Antal anställda: 336 Antal anställda kvinnor: 24 - 7 %           Antal anställda män: 312 - 93%  

Det centrala som framkom i kartläggningen hos Bharat var en mycket bristande inställning och 

attityder till en säker arbetsmiljö och hur man ska agera för att minimera risker och 

arbetsplatsolyckor. Företaget har under flera år försökt att investera bort arbetsmiljörisker i form av 

säkerhetssystem, stoppande celler, personlig skyddsutrustning utan önskade resultat. Företaget har 

trots investeringar snarare sett en ökning i antal incidenter och tillbud. Man har även sett brister i 

kompetens hos varje line/skiftlag vi inträffande av fel eller annat som stoppar produktionen. Här har 

företaget en ambition om att alla skiftlag ska ha en kompetens för att kunna lösa problem på bred 

front i syfte att undvika längre driftstopp i väntan på att kalla in specialfunktioner. Detta har även lett 

till att de personer som besitter specialkompetens inte får en dräglig arbetssituation, då de har 

mycket jour-och beredskapstid. Vilket kan leda till ohälsa och sjukskrivningar hos den 

personalgruppen något som då blir kritiskt för företaget och produktionen.  
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Den största utbildningsinsatsen som gjorts på företaget är ”Beteendebaserad säkerhet” där samtliga 

anställda på företaget har deltagit. Syftet med utbildningen är att förändra beteende och mind set 

kring sitt eget agerande i arbetet, för att minimera incidenter och olyckstillbud.  

Bharat har till största delen genomfört alla de utbildningar som planerats i den första 

utbildningsplanen och genomfört ytterligare ca 10 fler utbildningar än vad som var planerat. 

Om man ser till antal utbildningar inte ställt i relation till hur många som har deltagit i utbildningarna, 

så står 40 % för yrkeskunskapsrelaterade utbildningar främst inom systemstöd och underhåll.  

Antal utbildade handledare under projektet: 6 stycken, en kvinna och fem män. 

6 % kvinnor har deltagit i utbildningarna och resten är män. Det är en lägre siffra än vad som totalt är 

anställda i företaget då den siffran är 8 %. Förklaringen till detta kan vara att 40 % av utbildningarna 

är inom yrkeskunskaper inom manligt dominerade yrkesområden. Fördelningen mellan kvinnor och 

män i utbildningsinsatserna kan inte anses som ett alarmerande resultat ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

Bharat har inte använt möjligheten till att genomföra något internt lärande. Företaget verkar i 

fordonsindustrin och har under en längre period haft en ansträngd situation. Uttaget av personal för 

utbildningarna har fått delas upp och det som har högprioriterats är att all personal skulle genomgå 

den ”Beteendebaserade säkerhetsutbildningen”. Detta avslutades lyckligt under senare delen av 

2019. Inga oförutsedda händelser har inträffat och företaget har genomfört utbildningar enligt plan 

och mer där till. Utbildningsinsatserna bör vara betydelsebärande då de har inriktad sig på de 

utmaningarna förtaget har ställts inför och har haft en bra matchning mellan utmaningar, behov och 

genomförande. 

Insatsen är svår att utvärdera och analysera så kort tid efter genomförandet av utbildningarna. 

Företaget och projektet hoppas på att investeringen i utbildning genererar ett lägre antal incidenter 

och tillbud samt en minskning av långvariga produktionsstopp. Skiftlagen och produktionslinjerna ska 

med utbildningsinsatserna vara mindre sårbara och personal med specialistkompetens har fått en 

bättre arbetssituation, med en minskad omfattning av jour- och beredskapstid som förhoppningsvis 

ska minska risken för ohälsa och sjukskrivning. Förtaget har upplevt varierande grad av ökad positiv 

inställning till deltagandet i insatserna. Detta kan bero på de problem som kring en mer lättsam 

attityd kring vikten av säkerhet på arbetsplatsen vilket dessvärre resulterat i en hög frekvens av 

incidenter och olyckstillbud. 

Utgångspunkten i utbildningsplanen är kompetensbehov. Ingen kvotering av kvinnor har skett för att 

få en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Fördelningen personal i utbildning avspeglar i stort 

sett fördelningen mellan män och kvinnor på totalen. Utbildningar har erbjudits till de personer där 

man behövt göra kompetenshöjande insatserenligt ovan.  

Inget har framkommit i utvärderingar att deltagare har känt utbildning eller kringarrangemang 

otillgänglig utifrån ett funktionshinderperspektiv. 

Antal personer som deltagit i handledarutbildning är: 6 st 
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Bofoorge Steel 
Antal anställda: 50  Kvinnor: 7 – 14 %  Män: 43– 86 %  

Booforges utmaningar är under tidigare avsnitt Internt lärlingsprogram beskrivet. Under 

kartläggningen var Bofoorge Steel det första företaget där den här utmaningen dök och upp. Det blev 

tydligt att det var svårt att hitta den viktigaste kunskapen i det reguljära utbildningsväsendet eller på 

den privata utbildningsmarknaden. I ett första skede kunde inte Smart kompetens bistå med någon 

ekonomisk hjälp kring att lösa utmaningen men kunde erbjuda hjälp kring upplägg, process och 

pedagogisk kunskap. Detta förändrades under projektets gång och kunde utvecklas till ett internt 

lärlingsprogram där företaget kunde få viss ekonomisk kompensation.  

Genomförda utbildningar går helt i linje med företagets utmaningar, strategier och den 
utbildningsplan som gjordes efter kartläggningen. Eftersom ekonomiskt utrymme fanns tilldelade 
Bofoorge ytterligare medel för att kunna bedriva sitt lärlingsprogram under hela genomförandefasen. 
I den ursprungliga planen skulle den endast vara 6 månader.  

Företaget har utfört 20 utbildningsinsatser om 1659 timmar med och tonvikten på 8 yrkeskunskap 

och en jämn fördelning av administrativ/systemutbildning och arbetsmiljöinriktade utbildningar.  

Den interna smidesutbildningen står för 66 % av de totala utbildningstimmarna.  

Totalt har 36 personer genomgått utbildning var av 25 % är kvinnor och 75 % män. Det återspeglar 

inte anställningsförhållandet mellan kvinnor och män, då det endast är 14 % kvinnor anställda i 

företaget.  

Konceptet och möjliggörandet av smideslärlingen har varit mycket värdefullt för företaget. Genom 

detta säkras en del av den kompetens som behöver finnas inom företaget. Processen kommer att 

fortlöpa efter projektets avslut och som tidigare nämnt tar det många år för att bli en duktig smed 

inom detta arbete. 

Citat från VD Bofoorge Steel  

” – Att få ha möjligheten till att kompetensinvestera i vår organisation via Smart kompetens har varit 

mycket värdefullt och uppskattat. Den investerade tiden i projektet kommer att lyfta bolagets 

samlade kompetensnivå och stärka oss i en global konkurrens. Vi ser nu fram emot att driva projektet 

i samma riktning under dess avslutande fas.” 

Företaget har inte haft någon anställd som medverkat i handledarutbildning. 

Bröderna Axelssons plåtslageri HB 
Bröderna Axelssons medverkan i projektet var inte helt förankrad. När projektteamet gjorde sitt 

första besök så hade företaget uppfattat att det inte blev av något av projektet eftersom tiden 

mellan workshop och besked om att projektet skulle genomföras var så lång. Vid besöket visade sig 

att företaget själva hade genomfört många av de utbildningar som skulle varit inom ramen för 

projektet. Budgeten sänktes. Företaget har inte varit delaktiga i några aktiviteter eller visat intresse 

för projektet, vilket var tydligt för alla aktörer i projektet så som projektledningsteamet, 

utbildningsleverantör och Add Gender. Företaget har endast genomfört tre utbildningar till ett antal 

av 64 timmar och till en kostnad på 23 000 kronor. Därför görs ingen mer beskrivning eller ingen mer 

analys av deras deltagande än denna.   
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Cambrex Karlskoga AB 
Antal anställda: 424 Kvinnor: 148 – 35 %  Män: 276 – 65 % 

Cambrex är ett av de företag där genomförandet har skilt sig avsevärt från den ursprungliga 

kartläggningen. Dock fanns det några utbildningar kvar av de som uppmärksammades i 

kartläggningen bland de utbildningar som genomfördes. Cambrex har en styrning från USA och med 

anledning av förändrade inriktningsbeslut och strategier beslutade av huvudkontoret behövde 

Cambrex utbildningsplan revideras. Branschen omgärdas av hög sekretess, patent, företags-

hemligheter och hantering av mycket farliga substanser. För att i slutänden garantera en mycket hög 

patientsäkerhet så präglas verksamheten också av ett högt säkerhetsmedvetande och kvalitetsarbete 

vilket avspeglas i de genomförda utbildningarna. 

Cambrex är en processindustri där kemi utgör kärnan i verksamheten. I produktion tillverkas 

intermediat och färdiga molekyler som är de verksamma substanserna i olika läkemedel. Företag som 

arbetar inom läkemedelsbranschen har som krav att använda sig av lednings- och styrsystemet GMP 

vilket är ett miljö- och kvalitetssystem anpassat till läkemedels-/life siencebranschen.  

Den största förändringen i utbildningsplanen var att företaget behövde satsa på ”5S” eftersom hela 

bolaget arbetar med LEAN där ”5S” är en del av det systemet. Företaget har genomfört 22 

utbildningar med en omfattning på 3323 utbildningstimmar varav nästan 30 % utgörs av att hela 

företaget har genomgått utbildning i ”5S”. Tonvikten på valda utbildningar ligger på yrkeskunskap. 

För vissa utbildningar har personalen skickats utomlands för att delta i utbildning då det har krävts en 

mycket smal spetskompetens. Företaget har en stor utvecklingsavdelning där det jobbar många 

forskare med hög akademisk utbildning som doktorsgrad och professorsgrad.  

Totalt har 666 personer deltagit i utbildningarna, varav 33 % kvinnor och 67 % män. Utifrån 

anställningsförhållandet mellan män och kvinnor är det ingen alarmerande avvikelse och håller en 

korrelation. Detta kan förklaras med att det är en dominans av män i produktionen och det är flera 

av utbildningarna som omfattar många i produktionen.  

Cambrex var det företag som var först ut med att genomföra de planerade utbildningarna, med 

undantag av en utbildning som löpte in i maj. Företaget har varit mycket positivt inställda till 

genomförandet och har valt att utnyttja möjligheten till att genomföra företagsintern utbildning för 

en av insatserna. 

Då Cambrex har en stor utvecklingsavdelning och driver forskning i sin verksamhet så är det en 

organisation som präglas av ständig kompetensutveckling för de som arbetar på forskningsavdelning 

och på de olika labben i företaget. Företaget har många analytiska- och synteskemister som hela 

tiden måste kompetensutveckla sig.  

Där projektet har varit med och gjort skillnad är att det möjliggjort kompetensutveckling på en 

bredare front i företaget och att man genom projektet har valt mindre avancerade utbildningar för 

bredden.  

Ingen av de anställda på företaget har deltagit i handledarutbildning. 

Degerfors förzinknings AB (DEFAB) 
Antal anställda: 38 Kvinnor: 6 – 16 %  Män: 32 – 84 % 
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Defab är ett företag som har höga ambitioner när det gäller arbetsmiljö och säkerhet och strävar hela 

tiden efter att vara bättre än rådande regler, direktiv, riktlinjer och lagar. I första mötet framkom det 

att företaget var i ett skeda att implementera affärssystemet Monitor. Med anledning av införandet 

av Monitor gjordes prognosen att mycket av utbildningstimmarna skulle behövas till att utbilda 

personalen på bred front inom systemet. Defab ville även att samtlig produktionsbunden personal 

skulle genomgå en utbildning i varmförzinkning vilken ska genomgås regelbundet när man arbetar 

med denna arbetsuppgift. Det är en metod för att hela tiden hålla personalen uppdaterad i arbetet 

med varmförzinkning samt att bibehålla en hög kvalité på arbetet man utför.  

Defab har genomfört 27 utbildningsinsatser om totalt 1128 timmar och tonvikten ligger på 

administrativa och systemutbildningar. Av totalen har 494 timmar lagts på administrativ utbildning 

varav 235 utgörs av olika utbildningar i Monitor, vilket är i linje med det som framkom under 

kartläggningen.   

Det som bör tas upp extra är förhållande mellan män och kvinnor som har deltagit i de 

yrkeskategoriserade utbildningarna. För de flesta företagen har man sett att män utgör en större del 

av de som tagit del av yrkesutbildning. Defab har anställningsförhållandet kvinnor 16 % och män 84 % 

vilket inte avspeglar sig i fördelningen mellan män och kvinnor som deltagit i yrkesutbildning. 23 % 

som har deltagit i yrkesutbildning vilket ligger över fördelningen mellan anställda.  

Tittar man på totalen ligger andelen kvinnor som tagit del av utbildning något lägre än 

anställningsförhållandet men dock ingen anmärkningsvärd nivå. 

3 personer på företaget har deltagit i handledarutbildning.  

Deform AB 
Antal anställda: 38 Kvinnor: 2 – 5 %   Män: 36 – 95 % 

Deform är en tung industri och vars produktion präglas av hantverk i kombination med maskiner. I 

stort sett all produktion baseras på kundspecifika beställningar. Anställningsförhållandet mellan män 

och kvinnor är stor och endast 5 % av de anställda i företaget är kvinnor.  

Deform har genomfört 32 utbildningar om 2246 timmar och tonvikten ligger på yrkesutbildningar 

som utgör nästan 50 %. Inga kvinnor är anställda i produktionen och således är det endast män som 

deltagit i yrkesutbildningarna. 13 utbildningar räknas till kategorin administrativ/systemutbildning 

och där har 39 personer deltagit i utbildning och 33 % av deltagartillfällena utgörs av kvinnor. Mycket 

av de administrativa och systemutbildningarna utgörs av Monitor vilket ofta är nära anknutet till 

produktionen.  

Totalt har 186 personer genomgått utbildningar, varav 17 % är kvinnor och 87 % är män. Kvinnor har 

fått ta del av utbildning i större utsträckning än vad de utgör som grupp av anställda i företaget.  

Kvinnornas deltagande är överrepresenterat i de administrativa/systemutbildningarna vilket förklaras 

med att det är i de befattningarna det finns kvinnor anställda på företaget.  

Deform har deltagit med ett mycket bra engagemang och ett välplanerat och tidsavvägt deltagande. 

De genomförda utbildningarna ligger väl i linje med utbildningsplanen från kartläggningen.  

Ingen av de anställda har deltagit i handledarutbildning. 
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ESAB 
Inga uppgifter om antal anställda har inkommit så redovisningen kommer endast utgå från utfallet av 

genomförda utbildningar.  

ESAB kom in som deltagande företag i slutet av kartläggningsfasen. Deras deltagande kom till genom 

avhopp från företag som valde att dra sig ur projektet. ESAB hade ett väl upparbetat system för 

kompetenskartläggning och kompetensutvärdering så processen med kartläggningen kunde 

genomföras snabbt och välriktad. Trots sin sena entré i projektet kom ESAB snabbt i fas med övriga 

deltagande företag.  

Företagets genomförda utbildningar ligger helt i linje med utbildningsplanen med några få avvikelser 

där ESF-rådet har nekat till en viss typ av utbildningar bl a. HLR – hjärt- och lungräddning. ESAB ville 

utbilda alla sina anställda som jobbar ute på fältet i HLR då de oftast jobbar i team om två personer 

och ville på detta sätt öka säkerheten för sina anställda om olycka skulle inträffa. Dock har man inte 

kunnat genomföra detta.  

ESAB har totalt genomfört 31 utbildningar där 292 personer har deltagit i utbildning. 22 % som 

deltagit i utbildning är kvinnor och 78 % är män.  

Tonvikten på utbildning ligger på yrkesutbildningar 14 st. I yrkesutbildningar har det deltagit 93 

personer varav 16 % är kvinnor och 84 % är män. Hur vida detta korrelerar med 

anställningsförhållandet på företaget kan inga slutsatser dras om då dessa siffror saknas och 

företaget inte inkommit med dessa.  

9 personer har deltagit i handledarutbildning. 

ESAB har genom sitt deltagande i projektet ökat sina möjligheter att kunna möta utmaningar på en 

ny marknad som de står inför. Kunderna på den nya marknaden har mycket höga kvalitets- och 

produktionstekniska krav. Genom projektet har ESAB uppnått en bred höjning av 

grundkompetenserna inom företaget. Framför allt de kompetenshöjande insatserna inom område el 

då det ger möjlighet till en ökad standardisering i produktionen. Inom mekanisk konstruktion har 

projektet bidragit till att öka kompetensen inom form o läge samt att beräkna toleranskedjor.  

Eurenco Bofors AB 
Antal anställda: 268 Kvinnor: 93 – 35 %   Män: 175 – 65 % 

Eurenco hade i sin utbildningsplan endast ett fåtal utbildningar som skulle rikta sig till många i 

företaget. Genom de medel som stod till förfogande så har företaget kunnat genomföra många fler 

utbildningar än det som planerades. I den ursprungliga utbildningsplanen fanns 10 utbildningar och 

efter avslutat projekt har Eurenco genomfört 32 utbildningar om 3533 timmar. Totalt har 678 

personer genomgått utbildning, varav 33 % är kvinnor och 67 % är män. Detta avspeglar nästan 

förhållandet mellan anställda kvinnor och män på företaget.  

Nästan 50 % av utbildningarna utgörs av yrkeskunskap och fördelningen mellan könen är 33 % 

kvinnor och 67 % män. Den här fördelningen följer förhållandet i den totala fördelningen och 

anställningsförhållandet. Kvinnor har fått tillgång till utbildning i nästan lika stor utsträckning som 

män i förhållande till föredelningen av anställda kvinnor och män.  
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Trots hög produktionstakt och nivå med orderböcker fyllda flera år fram åt har Eurenco lyckats 

genomföra sitt deltagande i projektet och kunnat genomföra mer utbildningstimmar än de 2925 

budgeterade medfinansieringstimmarna, till en lägre kostnad än den ursprungliga budgeten. 

Genom Eurencos medverkan i projektet har detta bidragit till att säkra del av den kompetens som 

inom ett par år kommer försvinna med pensionsavgångar för att kunna bibehålla nivå av kunskap och 

möta nya krav på marknaden. Genom att utbilda personalen i kvalité och arbetsmiljö tryggar 

företaget att strukturerade och kvalitetssäkrade processer och en säker arbetsmiljö i produktionen 

bibehålls. Arbetsmiljön och säkerheten är mycket viktig i företaget då de tillverkar krut och 

sprängämnen.  

Företaget har inte utbildat några handledare under projektet. 

Karlskoga Automation AB 
Antal anställda: 25 Kvinnor: 3 – 12 %   Män: 22 – 88 % 

På grund av Karlskoga Automations ansträngda situation gällande produktionsnivå har företaget till 

en början fått minska sin budget för både medfinansieringstimmar och medel. Under projektets gång 

har man inte kunnat genomföra alla de utbildningar som levererats.  

Företaget jobbar endast utifrån kundbeställningar, uppdrag och upphandlingar man vinner vilket gör 

att produktions och leveransramar är mycket snäva.  

Företaget har endast kunnat genomföra fem av de 11 planerade utbildningarna. Av de som 

genomförts återfinns två i den ursprungliga planeringen. Företaget har totalt genomfört 348 

utbildningstimmar, varav 160 timmar har lagts på en av de anställda för AL auktorisation vilket är en 

grundutbildning för elinstallatörer. En stor del av utbildningen i den ursprungliga planen var 

utbildning inom PLC-programmering. I ett första inriktningsbeslut skulle Yrkeshögskolan stå för 

denna men kunde inte matcha den nivån företaget efterfrågade och företaget självt blir ofta anlitat 

av Yrkeshögskolan för expertkunskap.  

Fördelningen mellan utbildningskategorier är 60 % yrkesutbildning och 40 % administrativ utbildning.  

15 personer har deltagit i utbildning var av 13 % är kvinnor och 87 % är män. Kvinnor har fått lika 

eller större tillgång till utbildningar än vad andelen kvinnor är företaget. Kvinnor har deltagit till lika 

stor del i både administrativ utbildning och yrkesutbildning som anställningsförhållandet på företaget 

är.  

Företaget har under projektets gång arbetat med implementering och certifiering av ISO miljö och 

kvalité och de utbildningar som ha genomförts ligger i linje med ambitionen att få godkända 

certifikat. Företagets medverkan i Smart kompetens har förhoppningsvis bidragit till att man kan få 

sin certifiering, vilket i sin tur ökar affärsmöjligheterna då innehavande av dessa certifikat krävs av 

många kunder och offentliga upphandlingar.  

Företaget har inte deltagit i handledarutbildning, men de tar regelbundet emot elever för APL, LIA 

och examensarbeten från Yrkeshögskolan. 

Karlskoga Automatsvarvning AB 
Antal anställda: 36 Kvinnor: 5 – 14 %  Män: 31 – 86 % 
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Karlskoga automatsvarvning under projektet genomfört 17 utbildningar till ett antal av 595 timmar. 

Ett färre antal timmar än som fanns med i budget. Företaget har samma utmaning som ovanstående 

företag med ansträngd produktionssituation och återfinns i branschen för tillverkande industri. Ett 

affärsområde där man oftast inte har mer en tre-fyra veckors tidshorisont på produktionsnivå och 

orderingång. 9 av 17 genomförda utbildningar är yrkeskunskap och resterande 7 utbildningar är 

systemutbildning inom Monitor. Monitor fanns med som en stor del från den ursprungliga 

kartläggningen. En av anledningen till att företaget inte kunde genomföra den mängd timmar man 

ursprungligen hade planerat var att en stor del handlade om att utbilda produktionspersonalen i 

TRAUB – maskin och styrsystem. Denna utbildning levereras bara av TRAUB själva och var svår att få 

tillgång till. Utbildningen förlades till senare delen av projektet vårvinter 2020 och med anledning av 

covid fick dessa delar ställas in. En av de bokade TRAUB utbildningarna fick ställas in med anledning 

av att utbildaren hade vistas i Tyskland och blev satt i karantän under den perioden man 

smittspårade i Sverige. Denna utbildning kunde genomföras sista månaden i projektet, så företaget 

fick ta del av en utbildning av det som från början var väldigt högt prioriterat.  

I och med detta så har företaget inte kunnat få en av de utbildningar som var absolut viktigast för 

företaget, men projektet i samarbete med Nercia har kunnat erbjuda Karlskoga automatsvarvning 

andra utbildningar. Dessa utbildningar har inte motsvarat i omfattning av den stora TRAUB-utbildning 

som skulle genomföras.  

65 personer på företaget har deltagit i utbildningar, varav 8 % kvinnor och 92 % män. Detta innebär 

att kvinnor har fått tillgång till utbildning i större utsträckning än vad anställningsförhållandet är på 

företaget mellan kvinnor och män. Kvinnor har inte deltagit i yrkesutbildningar där representerar 100 

% av deltagandet män. Dessa siffror hänger ihop med den inställda utbildningen i TRAUB där de 

kvinnor som arbetar i produktion skulle deltagit.  

Företaget har i några av de genomförda utbildningarna använt egenanställd personal och haft 

företagsinterna utbildningar. Bland annat undervisning skett i handhavande av maskin samt visa 

delar av kvalité och miljö. 

Affärssystemet Monitor fanns på företaget man var inte implementerat och genom deltagande i 

projektet kunde utbilda personal och implementera systemet i den dagliga verksamheten. Innan 

projektet har systemet främst använts som ett dokumentationssystem men nu har man 

förutsättningar att implementera det i flöden och processer i företaget för att öka effektivitet, 

standardiserade flöden och kvalité i arbetet.  

Företaget har deltagit med en person i handledarutbildning.  

Företaget har under projektets gång medverkat med en stor delaktighet, en stor noggrannhet i 

administration och rapportering samt en positiv inställning. 

Lyckes produktionsverktyg AB 
Antal anställda: 30 Kvinnor: 0 Män: 30 – 100 % 

I analysen kring Lyckes kan inga jämförelser göras gällande fördelningen män och kvinnor då samtliga 

anställda är män. I inledande diskussioner togs frågan upp varför företaget inte har några kvinnor 

anställda. Företaget har haft kvinnor anställda men de har gått vidare till andra jobb. Företaget själva 

har inte uppfattningen om att det råder en kultur och miljö på företaget som gör att kvinnor inte trivs 



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  23 

utan anledningarna beror på det att hela branschen är mansdominerad. De kvinnor som har arbetat 

på företaget har fortsatt inom samma bransch men gått till företag som producerar mindre detaljer 

och där arbetet inte är lika fysiskt tungt.  

Lyckes har genomfört 11 externa utbildningar och i utbildningsplanen fanns 8. Tonvikten på 

utbildningsinsatserna är yrkeskunskap och utbildning i Monitor. Utbildningar som är direkt kopplade 

till produktionsnära verksamhet.  

Den största utmaningen företaget hade i kartläggningen var att endast en person kunde handha 

lasermätmaskinen på företaget. Maskinen är en viktig del i kvalitetsarbetet och blir mycket sårbart 

när endast en person i företaget kan utrustningen. Genom medverkande i projektet har företaget 

haft möjlighet att utbilda fler anställda i handhavandet av maskinen och har således minskat 

sårbarheten i kvalitetsarbetet. Företaget har även gjort interna utbildningar i handhavandet av 

mätmaskinen och på egen hand ökat kompetensen kring maskinen och har under projektets gång 

ökat graden av eget lärande inom företaget.  

Lyckes produktionsverktyg har inte deltagit i någon handledarutbildning men tar regelbundet emot 

elever från Yrkeshögskolan för LIA och APL. 

Maintpartner AB 
Antal anställda: 221 Kvinnor: 30 - 14 % Män: 191 – 86 % 

I Maintpartners ursprungliga utbildningsplan var 10 utbildningar planerade. Företaget har under 

projektet genomfört 39 utbildningar till ett antal av 1923 timmar till en kostnad av ca 695 000 kr. 

Vilket kan anses mer rimligt än den ursprungliga budgeten på 1,6 miljoner. 

Totalt har 236 personer genomgått utbildning var av 22 % är kvinnor och 78 % är män. 26 av de 39 

genomförda utbildningarna är yrkeskunskap och fördelningen på deltagandet är 14 % kvinnor och 86 

% män. Ser man på totalen så har kvinnor haft större tillgång till utbildning inom projektet är 

anställningsförhållandet på företaget. När det gäller utbildningar så är fördelningen kvinnor och män 

i utbildning den samma som fördelningen mellan kvinnor och män anställda på företaget.  

För de administrativa utbildningarna är kvinnor överrepresenterade med fördelningen kvinnor 58 % 

och män 43 %.  

Maintpartner har utbildad 3 handledare under projektet.  

En av företagets största utmaning är att hålla samman den mångfacetterade verksamheten. 

Verksamhetens karaktär avspeglar sig i spretigheten i listan på utförda utbildningar. Företaget lever 

på tjänsteförsäljning både till privat och offentlig sektor där goda kundrelationer och hög grad av 

affärsmässighet är ryggraden. Genom projektet har man företaget fått möjlighet att öka 

kompetensen hos sin personal gällande affärsmannaskap, avtalsjuridik, entreprenadjuridik i syfte att 

kunna bygga långsiktiga relationer och möjlighet till ökade affärer. Projektet har även bidragit till att 

minska sårbarheten i företaget genom att det blev möjligt att utbilda fler personer inom fler delar av 

företaget för att kunna skapa arbetsrotation då vissa verksamhetsgrenar är säsongsbetonade. På det 

viset har projektet kunnat skapa mindre tryck på personer i företaget som har varit ensamma eller få 

att utföra en uppgift. Detta i sin tur leder till bättre arbetsmiljöförhållanden och minimerar risken för 

ohälsa och sjukskrivning för de personalgrupperna eller enskilda anställda.  
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Moelven Valåsen AB 
Antal anställda: 106 Kvinnor: 6 - 6 % Män: 100 – 94 % 

Moelven har genomfört 20 utbildningar till ett antal av 2484 timmar och har bara förbrukat hälften 

av sin kostnadsbudget. Företaget har inte nått upp till det antal medfinansieringstimmar som var 

budgeterade men detta kan förklaras med konsekvenser av Covid.  

Moelven har satsat till största delen på yrkesutbildning som är kopplade till produktionsnära miljö. 

16 av de genomförda utbildningarna är yrkesutbildningar. 199 personer totalt har genomgått 

yrkesutbildning med fördelningen kvinnor 1 % och män 99 %.  

Totalt har 306 personer deltagit i utbildningsinsatser varav 2 % kvinnor och 98 % män. En fördelning 

som ligger något under fördelningen mellan kvinnor och män anställda på företaget. Kvinnor har i 

mindre utsträckning fått tillgång till utbildning än män, dock inte en alarmerande skillnad.  

Moelven har under senaste tiden genomgått en stor förändring av sin verksamhet och investerat i 

automatisering och digitalisering av sin sågverksprocess. De är i dag ett av Sveriges mest 

högteknologiska sågverk. I kartläggningen som gjordes konstaterandes att denna förändring av 

verksamheten kommer att kräva helt andra kompetenser hos de anställda än vad som krävs i dag på 

ingenjörsnivå. Det är inget som projektet kan bidra med då den typen av utbildning tar flera år att 

genomgå på universitet eller högskola. Inom ramen för projektet har Moelven valt utbildningar som 

syftar till det mekaniska och elektriska utifrån ett underhållsperspektiv. Man har även valt att satsa 

en stor del på beteendebaserad säkerhetsutbildning, då verksamheten har stora risker 

arbetsmiljörisker. Även om företaget lägger stora investeringar på säkerhetsanordningar så är det 

viktigt att det finns en bra säkerhetskultur i företaget och att alla anställda tar ansvar och har en 

mycket god inställning till ett säkerhetstänkande, både för individ och grupp.  

Moelven har deltagit med 5 personer i handledarutbildning. 

Nobel Biocare 
Antal anställda: 280 Kvinnor: 112 – 40 %  Män: 168 – 60 % 

Nobel Biocare är ett av de företag som har den jämnaste fördelningen i anställningsförhållande 

mellan kvinnor och män. 

I ovanstående avsnitt finns beskrivet om det utbildningskoncept som har arbetats fram och 

genomförts med att utbilda pack- och processoperatörer till CNC-operatörer med grönt certifikat. Då 

detta finns väl beskrivet i tidigare avsnitt kommer inga ytterligare detaljer om den utbildningen 

nämnas under detta avsnitt.  

Nobel Biocare är det företag som maximerat nyttan av projektet under den senare delen med 

anledning av Covid, då företaget behövde permittera många i personalstyrkan. Istället har man 

utnyttjat kvarstående projektmedel för att intensifiera och öka volymen på utbildningarna. Företaget 

hade en budget på 2427 medfinansieringstimmar och har vid avslutade av genomförandet genomfört 

36 utbildningar till ett antal timmar om 4257. En överleverans av nästan 100 % inom ramen för 

kostnadsbudget. 



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  25 

305 personer har deltagit i utbildningsinsatserna varav 45 % är kvinnor och 55 % är män. Kvinnor har 

fått en större tillgång till utbildning än fördelningen mellan kvinnor och män anställda på företaget.   

Nobel skiljer ut sig mot övriga företag och det finns några intressanta resultat att iaktta. En av dessa 

är att på yrkesutbildningarna är det är 52 % och 48 % män. I de flesta andra företag så har det varit 

en övervikt på deltagande kvinnor i de administrativa utbildningar något som även det skiljer sig hos 

Nobel Biocare.  I de som deltagit i administrativa utbildningar är 40 % kvinnor och 60 % män vilket 

helt följer förhållande mellan anställda kvinnor och män på företaget.  

Nobel Biocare är det företaget som satsat mest på ledarskapsutbildningar och genomgått totalt 13 

utbildningar. Här är det en övervikt på män, där männen utgör 67 % av deltagarna.  

Utbildningsplanen har från kartläggnings- till genomförandefasen ändrats på Nobel Biocare då man 

från en första början hade som avsikt att utbilda 10 personer till ”Grönt certifikat2 som i verkligheten 

blev 6 personer. Det visade sig även att utbildningen blev billigare att driva än vad som hade 

kalkylerats till en början vilket gjorde att Nobel Biocare hade en större budget för att delta i externt 

inköpta utbildningar. 

En av företagets stora utmaningar var att bemanna den nya fabriken och med rådande 

rekryteringsläge skulle projektet bidra till att lyfta 6 personer från process- och packoperatörer till 

CNC-operatörer. Detta har inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av Covid samt beslut från 

Yrkeshögskolan att dra in lärarresursen till förmån för egen intern verksamhet. 1 person hann 

fullfölja och få sitt gröna certifikat. 5 personer kvarstår och förhoppningen är att utbildningen ska 

slutföras under hösten 2020 då utanför ramen av projekt Smart kompetens.  

Resultatet är, tyvärr gällande denna utbildning, så fick inte projektet önskad effekt. Men många 

andra utbildningar har genomförts vilket bidragit till höjd kunskap inom olika administrativa 

hjälpmedel. Tillsammans med kurser i att leda i förändring och att leda på distans, vilket har blivit 

högaktuellt under Covidkrisen. Här har Nobel Biocare snabb tagit möjligheten att kompetensutveckla 

sin personal för att kunna hantera och möte de nya förutsättningarna krisen har medfört.  

Företaget har utbildat 40 handledare under projektet vilket även gällande mängden utbildade 

handledare skiljer ut sig från andra övriga deltagande företag. Processen för företagets egna lärande 

har gått helt i linje med projektets mål.   

Outokumpu Stainless  
Antal anställda: 457 Kvinnor: 58 – 13 %  Män: 399 – 87 % 

Outokumpu är det deltagande företag med flest anställda och den förväntade fördelningen i tung 

industri mellan kvinnor och män. Kvinnor finns främst inom de administrativa avdelningarna i 

företaget.   

I kartläggningen hade Outokumpu väldigt få insatser planerade i förhållande till företagets storlek. 

Det som begränsar ett företag i den här storleken är att det är samma gräns för stadsstödsbelopp för 

alla företag oavsett storlek och antal anställda. Vilket blir skevt när ett företag med 120 anställda har 

samma kostnadsbudget som ett företag med nästan 500 anställda. Dock har utbildningsleverantören 

gjort sitt arbete väl och på ett kostnadseffektivt sätt. I basplanen var det kalkylerat att 200 personer 

skulle delta i en utbildning för operatörsnära underhåll till en kostnad av drygt en miljon men 
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slutgiltigt blev det 322 personer till en kostnad av ca 328 000. Dock har inte utbildningen för samtliga 

planerade personer kunnat genomföras med anledningar av de restriktioner som infördes på 

företaget i samband med Covid. Så av 322 planerade personer genomgick 220 personer utbildningen 

var av 12 % kvinnor och 76 % män.  

Totalt har 361 personer deltagit i utbildning varav 12 % kvinnor och 76 % är män. Företaget har valt 

att satsa på yrkeskunskap i fyra av sex genomförda utbildningar. I ursprungsplaneringen var en 

utbildning i interkultur inplanerad för att öka förståelsen och kunskapen kring kulturer både lokalt 

och i ett globalt perspektiv då koncernen har enheter i många länder. Även om inte detta varit 

görbart med anledning av Covid.  

Covid har drabbat Outokumpu i högre grad än övriga företag då deras utbildningsplan främst var 

koncentrerad till senare delen av 2019 och vårvintern 2020. Under 2020 satte företaget stopp för alla 

externa kontakter och tog heller inte in icke nödvändiga externa besök.  

Resultatet av projektet har till största delen för Outokumpu bidragit med utbildningsmöjligheter och 

extra ekonomiska resurser. En lärdom och en reflektion från projektledare är att det är svårt att hålla 

ihop ett sådant här projekt med relativt snäv tidsram och få 500 anställda delaktiga i aktiviteterna. 

Det som har möjliggjort att man har klarat av kartläggningen och rulla ut utbildningarna är att 

företaget har haft ett system för kompetensutvärdering och kompetenskartläggning samt gjort 

insatserna för grupper/avdelningar i företaget. Skulle man gjort det på individnivå hade detta inte 

kunnat göras med god kvalité om det över huvud taget hunnits med på de sex månaderna som fanns 

till förfogande för kartläggning och planering.   

Outokumpu har valt att inte utbilda någon handledare inom ramen för projektet. 

Partnertech AB 
Antal anställda: 161 Kvinnor: 34 – 21 %  Män: 127 – 79 % 

Partnertechs medverkan i projektet har varit något komplex och utmanande. Vid projektets uppstart 

gjordes en utbildningsplan tillsammans med dåvarande HR-manager. Utbildningarna valdes utifrån 

de konstaterade stora kompetensbrister som fanns på bred front i företaget. Planen bestod av fyra 

utbildningsinsatser som omfattade samtliga på bolaget. Främst var det utbildningar inom säkerhet 

och arbetsmiljö. Partnertech är underleverantörer till försvarsindustrin vilket ställer mycket höga 

krav på säkerhet, sekretess och kvalité. När planeringen var klar slutade HR-manager och en tillfällig 

interim chef kom på plats. När denne tog över så gjordes bedömningen att de valda utbildningarna 

inte var lämpade för företagets verksamhet och behov. En ny planering gjordes i samråd med vissa 

personer i ledningsgruppen. Projektet dokumenterade ny plan och förmedlade till underleverantör.  

När planen skulle sättas i verket blev det klart med en ny HR-manager. Eftersom genomförandefasen 

hade startat och företaget endast hade genomfört en utbildning gav projektledare 

rekommendationen till ny HR-chef att förkorta planen och sätta ner budget både gällande 

medfinansieringstimmar och kostnader. Då detta skedde innan Covidkrisen så hade projektet ett 

planerat överskott för medfinansieringstimmar och detta var görbart utan att drabba leveransen på 

totalen för projektet. När man skulle börja skära i planen framkom att det interimchefen gjort var 

inte förankrat hos de chefer som hade produktionsnära befattningar och det blev en del 
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meningsskiljaktigheter på företag. Projektledaren gav bifall till att göra ytterligare en ny plan om 

detta kunde göras omgående och snabbt. Tiden gick utan någon färdig produkt inkom från företaget.  

Under tidigare delen av mars fattades ett beslut gemensamt att halvera budget för både kostnader 

och medfinansieringstimmar på drivet av projektledaren. Dock skedde beslutet i konsensus då 

företaget förstod omöjligheten i att genomföra nästan alla 3000 utbildningstimmar under de knappt 

tre kvarstående månaderna av genomförande fasen. Hur ska man ta lärdom av detta? Just i detta fall 

och det som är det unika med projektet så skulle utbildningsinsatserna vara behovsstyrda utifrån 

företagen och om projektledaren eller utbildningsleverantören hade anvisat utbildningar som var 

möjliga att delta i så skulle hela syftet med projektet falla. Projektledaren har inte tagit ansvar för 

företagens interna kommunikation och förlitat sig på att den fungerar och nödvändiga dialoger har 

hållits internt. Detta har fungerat i alla andra företag utom detta. Presentation av projektet, syfte och 

genomförande har gjorts vid ett flertal gånger och vid det sista planeringsmötet med företaget och 

alla produktionsnära chefer kunde man enas om en slutlig plan.  

Företaget har under projektet genomfört 25 utbildningar var av 9 är olika delar i affärssystemet 

Monitor. Det totala antalet utbildningstimmar är 1653 och 120 personer har deltagit i 

utbildningsinsatserna med fördelningen 21 % kvinnor och 79 % män. Kvinnor har fått lika stor tillgång 

till utbildning som förhållandet mellan anställda män och kvinnor. 

13 av alla utbildningar är administrativa utbildningar med tonvikt på delar av Monitor. Här är 

fördelningen 22 % kvinnor och 78 % män vilket även den fördelningen följer anställningsförhållandet 

mellan män och kvinnor.  

Företaget har utbildat 13 handledare inom projektet. 

Vad projektet bidraget med i förhållandet till företagets utmaningar är något svåranalyserad med 

tanke på att förutsättningarna har förändrats. Mycket under projektets gång och varit personbunden 

och att varje ansvarig kontaktperson har haft så olika uppfattningar om företagets utmaningar. Den 

ursprungliga uppfattningen var att det fanns stora brister kring säkerhet i företaget och dessa luckor 

skulle fyllas för att öka möjligheten till ytterligare leveranser till försvarsindustrin med ännu högre 

säkerhetsklassning. Vilket inte blev utfallet när projektet var klart. Det som kan konstateras är att 

projektet bidragit med ett stort kompetenslyft inom olika moduler i Monitor.  

PBH Teknik AB 
Antal anställda: 8 Kvinnor: 2 – 25 %  Män: 6 – 75 %  

PBH är ett av de mindre företagen som deltagit i projektet. Det har varit svårt att få till möten med 

företaget både för projektteamet och utbildningsleverantören då företaget lever med mycket snäva 

ramar gällande produktion, kort framförhållning på orderingång och planering.  

Företaget har första delen av projekttiden endast genomfört 89 timmars utbildning mot de 560 

planerade. I slutet av projektet ville företaget gå en mycket kostsam utbildning som genererade få 

timmar i förhållande till kostnad. Eftersom effekten av Covid hade räknats in i projektets resultat vid 

tidpunkten och man räknat med att man inte skulle uppnå det uppsatta målet med 

medfinansieringstimmar och definitivt inte den från början kalkylerade överleveransen om ca 4000 

timmar kunde inte genomförandet av denna utbildning godkännas av projektet.  
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Här ansåg företaget att hela syftet med att vara med i projektet föll eftersom det verkligen var den 

utbildningen som de behövde. Ingen utbildning beviljades och projektet och företaget var överens 

om att man inte var överens. Om företaget hade bidragit med de timmar som var beräknade i 

planeringen så hade det möjligen kunnat ha fattats ett annat beslut.  

Projektteamet har från början varit tydliga med vad medverkan i projektet innebär men att från vissa 

företag har bemött dem med inställningen – ”vi får se vad vi kan göra, det beror på”. Det har visat sig 

tydligt i de mindre företagen att deras medverkan i projektet inte varit så lyckat och man har kommit 

i slutet av projektet och velat ha mycket kostsamma utbildningar.  

Summan av projektet för PBH är att företaget har genomfört 7 utbildningar om 89 timmar där 8 

personer deltagit. Tre av utbildningarna är Yrkeskunskap där 1 kvinna och 2 män har deltagit 

resterande utbildningar är olika moduler i Monitor. Fördelningen mellan kvinnor och män som 

deltagit i utbildning är 75 % kvinnor och 25 % män. De kvinnor som deltagit i utbildning ingår i 

ägarfamiljen.    

Recipharm Karlskoga AB 
Antal anställda: 207 Kvinnor: 129 – 62 %  Män: 78 – 38 % 

Recipharm är det enda deltagande företaget där det är fler kvinnor anställda än män. Detta avspeglar 

sig även i ledningsgruppen där merparten är kvinnor.  

Företaget kom in i projektet i december med anledning av avhopp från andra företag. I ett första 

skede var företaget tillfrågat men hade inget intresse av att medverka. När frågan ställdes igen hade 

företaget ändrat uppfattning och tackade ja till medverkan.  

Kartläggningen gick snabbt och företaget hade redan en färdig lista på vilka utbildningar som 

behövdes genomföras. Denna lista översteg dock de timmar och kostnader som kunde erbjudas inom 

ramen för projektet. Företaget har plockat utbildningar från listan utifrån vilka som har behövts 

prioriteras och genomfört med hjälp av projektet.  

Recipharm är, som Cambrex, ett företag i läkemedelsbranschen och styrs av samma regelverk och 

samma krav på säkerhet och kvalité. Även Recipharm har GMP som ledningssystem för kvalité och 

miljö.  

Företaget har genomfört 49 utbildningar om 2774 timmar.  

26 av utbildningarna är yrkeskunskap, 7 av utbildningarna är ledarskapsutbildning, 10 utbildningar är 

administrativa eller systemutbildning och resterande är inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.  

287 personer har deltagit i utbildning var av 49 % är kvinnor och 51 % är män. Män har fått större 

tillgång till utbildning än kvinnor jämfört med förhållandet anställda män och kvinnor på företaget. 

Företaget följer inte helt de övriga mönstren när det gäller fördelningen mellan män och kvinnor i 

respektive utbildningskategori. För yrkesutbildningarna finns en liten överrepresentation av kvinnor. 

För deltagande i ledarskapsutbildningarna representerar 63 % kvinnor och 37 % män. För de som 

deltagit i de administrativa utbildningarna är 44 % kvinnor och 56 % män vilket skiljer sig från de 

flesta andra företag där kvinnor har en överrepresentation i de administrativa utbildningarna.  
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Företaget har inte deltagit i någon handledarutbildning.  

Projektet har bidragit med ökad kompetens hos företaget vilket är en ständig utmaning och ligger i 

linje med företagets strategi att alltid ligga i framkant gällande kompetens för att kunna möta 

kunders krav, uppfylla mål och krav i kvalité och miljö. Vilket i sin tur leder till möjlighet med nya eller 

utökade affärsmöjligheter. Recipharm har kompetens som ett implementerat mål i vision, 

verksamhetsplaner och handlingsplaner. Projektet har i sig inte tillfört något nytt till företaget mer än 

en extra finansiell möjlighet att genomföra delar av sina kompetensutvecklingsplaner.  

Rejlers AB 
Antal anställda: 150  Kvinnor: 45 – 30 %  Män: 105 – 70 %  

Rejlers är ett företag inom teknikkonsultbranschen och tillsammans med ÅF skiljer sig från övriga 

företag som deltar i projektet. Rejlers har ingen egen produktion utan levererar på uppdrag extern 

avancerad ingenjörskunskap till sina uppdragsgivare.  

Den ursprungliga utbildningsplanen gjordes i syfte att kunna möte en av deras största uppdrag, men 

kunden sade upp avtalet och en ny utbildningsplan var tvunget att tas fram då de valda 

utbildningarna skulle sakna syfte.  

Rejlers har genomfört 9 utbildningar som uppgår till 755 timmar.  63 personer har deltagit i 

utbildning var av 32 % är kvinnor och 68 % är män.  

Företaget har satsat på yrkesutbildning och ledarskapsutbildning.  

Eftersom Rejlers verksamhet bygger på att leverera specialistkunskap inom de flesta 

ingenjörsdisciplinerna så har företaget mycket väl utarbetade system för att kunna mäta 

kunskapsnivåer och behov av kompetensutveckling. Verksamheten bygger på att företaget hela tiden 

måste utveckla sin kompetens och ligga i framkant för att vinna affärer. Projektet i sig har inte kunnat 

bidra med mer än att ge företaget en möjlighet att utföra delar av deras befintliga 

kompetensutvecklingsplan genom extra finansiella medel.  

Företaget har inte utbildat någon handledare i projektet. Företaget är heller inte målföretag för att ta 

emot praktikanter på en yrkeshögskolenivå, men har interna traineeprogram, tar ofta emot 

studenter från högskola och universitet för praktik eller examensarbeten.  

Toroma AB 
Antal anställda: 16 Kvinnor: 0  Män: 16 – 100 %  

Toroma var en av de företag som själva hade som farhåga att de inte skulle klara av att genomföra de 

medfinansieringstimmar som skulle göras men med en inställning att de ville och skulle göra allt de 

kunde för att uppfylla målet.  

Eftersom företaget endast har män anställda så kan ingen jämförelse göras förhållandet mellan 

kvinnor och män.  

Toroma har under projektet genomfört 14 utbildningar om 542 timmar. 54 personer har deltagit i 

utbildningsinsatserna. Tonvikten på utbildningarna ligger på yrkeskunskap, men man har även valt 

att satsa på ledarskapsutbildning där 4 unika personer har deltagit i ledarskapsutbildning.  
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Tormoma är en tjänsteleverantör och har ingen egen produktion vilket innebär att kompetensen hos 

medarbetarna i företaget är viktigt för att stå sig i konkurrensen vid offerter och upphandlingar. 

Toroma har oftast uppdrag åt stora industrier i närområdet inom elinstallationer och automation 

vilket i många fall kräver att företaget vill att de personer som ska arbeta som externa leverantörer 

innehar certifikat för säkerhet etc.  

Vid ingången av projektet var företagets utmaning att personalstyrkan inte matchade alla uppdrag 

man hade och man trodde att det skulle bli svårt att genomföra projektet. Företaget behöver 

kompetensutveckla de lärlingar de har för att de så snabbt som möjligt ska blir färdiga montörer. 

Detta går dock inte endast lösa med kompetensutveckling då systemet även är styrt av ett antal 

timmar lärlingen måste göra för att räknas som färdiga montörer.  

Projektet har bidragit till att öka kompetensen hos företaget och alla anställda på företaget har gått 

någon utbildning.  

Toroma har inte utbildat några handledare under projektet men tar regelbundet emot elever från 

yrkeshögskolan för LIA.  

Weldcut AB 
Antal anställda: 11 Kvinnor: 1 – 9 % Män: 10 – 91 %  

Weldcut är ett företag som under den senaste perioden totalt strukturerat om sin verksamhet från 
produktion av släpvagnar till dagens produktportfölj.  

Företaget skiljer sig från övriga i och med att man i stort sett har valt att satsa all utbildning på 
administrativa stödsystem, ekonomi, och ledarskap. I grundplaneringen skulle i sort sett alla 
utbildning läggas på Monitorutbildning då företaget var mitt uppe i en implementation av 
affärssystemet och inte hade någon tidigare kunskap i systemet.  

Företaget har genomfört 20 utbildningar var av 15 av dom är inom administrativa stödsystem och 
ekonomi. De fem andra utbildningarna har man valt en ledarskapsutbildning, en utbildning i 
arbetsrätt och resterande är yrkeskunskap.  

En av utbildningarna i yrkeskunskap är intern och det är en möjlighet företaget har utnyttjat under 
senare delen av projektet som en effekt av Covid. I stället för att permittera personal så har man valt 
att använda tiden för kompetensutveckling.  

33 personer har deltagit i utbildning var av 42 % av deltagandet står för kvinnligt deltagande och 58 
% manligt deltagande. Det är en kvinna anställd på företaget och hon har deltagit i 14 av 20 
genomförda utbildningsinsatserna. Kvinnan jobbar i administrativ funktion och företaget har valt att 
satsa det mesta av sin utbildning på administrativa stödsystem och administrativ kunskap.  

Detta bekräftar bilden av att kvinnor inom industrin oftast jobbar i administrativa roller, men 
företaget kan ändå inte ses som representativt för hela projektet med den här snäva föredelningen 
då det endast är ett företag det handlar om.  

Företaget ser en mycket stor nytta med projektet och man har dels fått hjälp med strukturer för 
kompetensvärdering och kompetensutveckling hos personalen. Projektet har även bidragit till att 
företaget har utvecklat sitt eget lärande och fått hjälp med att bygga strukturer och metoder för att 
tillvara ta den kompetens som finns i företaget och föra vidare till andra medarbetare.  
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Weldcut har haft en mycket positiv inställning till sin medverkan i projektet och har prioriterat 
medverkan trots att de är ett litet företag där frånvaro av en medarbetare i den dagliga 
verksamheten får större effekt än hos de större företagen.  

Resultatet av projektet går helt i linje med utbildningsplanen och företagets strategi och utmaningar 
som framkom i kartläggningen.  

Företagets ägare såg en utmaning i övertagande av verksamheten och den växande personalstyrkan 

och att det fanns en för liten teoretisk kunskap om personalhantering, arbetsrätt, samtalsmetodik 

och annat man bör ha kunskap om i personalledande ställning. Detta är kritiskt för verksamheten då 

ovanstående kunskap är viktig för att skapa en bra arbetsmiljö och motiverade medarbetare. 

Projektet har kunnat bidra med utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och ekonomisk styrning och 

bidragit med att öka tryggheten i rollen som företagsledare för ägaren till företaget.  

Företaget har inte utbildat någon handledare i projektet.  

ÅF Industri 

Uppgift om anställningsförhållande mellan kvinnor och män saknas där av kan inga jämförelser mot 
detta göras.  

ÅF verkar i samma bransch som Rejlers och har samma verksamhetsgrund. Företaget är 
kunskapsbaserat och ryggraden i verksamheten är att ha medarbetare med hög kompetens inom 
sina specialistområden. Erfarenhet och kompetens är deras främsta konkurrensmedel och utan att 
ligga i framkant finna inga affärsmöjligheter.  

Företaget har väl utarbetade system för kompetensutvärdering och kompetensförsörjning och har 
flera gånger per år samtal med sina medarbetare där kompetens står i fokus. ÅF har flera gånger 
blivit vald till årets arbetsgivare och har vunnit för att man satsar så mycket på sin personals 
kompetensutveckling. Företaget har egna strukturer och organisation med internt lärcentrum och 
interna kurser.  

Företaget har genomfört 20 utbildningar under projektet där 25 personer har deltagit var av 8 % är 
kvinnor och 92 % är män. Ingen analys eller slutsats kan dras om detta då man inte vet 
anställningsförhållandet mellan män och kvinnor. Siffrorna i sig visar en mycket dålig fördelning för 
vilka som har fått tillgång till utbildning mellan kvinnor och män.  

Merparten av genomförda utbildningar är yrkeskunskap och ett fåtal är inom ledarskap och 
administration. De fåtal kvinnor som deltagit i utbildning har deltagit i ledarskapsutbildning och en 
yrkesutbildning.   

För ÅF kan samma slutsats om nyttan av projektet dras som för Rejlers. Företagets verksamhet 

bygger på att leverera specialistkunskap inom de flesta ingenjörsdisciplinerna. Företaget har mycket 

väl utarbetade system för att kunna mäta kunskapsnivåer och behov av kompetensutveckling. 

Verksamheten bygger på att företaget hela tiden måste utveckla sin kompetens och ligga i framkant 

för att vinna affärer. Projektet i sig har inte kunnat bidra med mer än att ge företaget en möjlighet att 

utföra delar av deras befintliga kompetensutvecklingsplan genom extra finansiella medel.  
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
För delprojekt Örebro har projektet haft en egen hemsida hos kommunen samt att i början av 

projektet skapades en pamflett med information om projektet, projektets syfte och tanken med 

genomförandet.  

Projektteamet har deltagit i olika lokala event och träffar för att sprida projektet. Delprojektet har 

inte haft någon styrning från Region Örebro. En regionrepresentant har deltagit i den lokala 

styrgruppen men i syfte att bevaka projektets genomförande och få information om dess progress. 

Hur resultaten kommer att tillvaratas i region Örebro får framtiden utvisa.  

Med anledning av Covid har möjligheten till interaktion och möten varit inskränkta och 

spridningsaktiviteter och eventuella spridningskonferenser har fått skjutas på framtiden i höst. 

Projektet avslutas 31 aug och det råder fortfarande viss osäkerhet om man kan träffas i det verkliga 

livet. En digital slut- och spridningskonferens planeras till i slutet på augusti.  

Lokalt har många vetat om att projektet finns och att det genomförs vilket har resulterat i att flertal 

företag har hört av sig till projektledare och frågat om det finns plats för medverkan. Vi har tyvärr fått 

avböja för fler deltagande företag men detta visar att projektet har spridit sig och det finns en vilja 

hos företagen att delta. 

Lärande 
En av ansatserna i projektet är att stärka företagens egna lärande och utöver det har mycket annat 

lärande gjorts både gällande det operativa genomförande och strukturellt internt i organisationen på 

olika plan och inom företagen. 

Det som önskas lyftas fram från delprojekt Karlskoga/Region Örebro är att inför ett projekt av den 

här typen är vikten av en tydlig struktur, arbetssätt och dokumentation när det gäller 

rutiner/ekonomi/upphandlingar innan man startar projektet. Man bör även säkerställa att 

delprojektägaren har god kunskap om att driva projekt med EU-stöd samt ha god inblick och 

förståelse för vad det innebär kring ovanstående nämnda strukturer/processer. Delprojektägaren 

måste ta det ansvaret fullt ut och detta måste finnas med från det att projektansökan görs. 

En annan lärdom på strukturell internt är att för att kunna tillvarata resultat och effekter från ett 

sådant här projekt bör man från början även involvera politiken och berörd förvaltning om man väljer 

att vara projektägare som kommun. Annars finns risken att det bara blir en ”punktinsats” finansierat 

av EU-pengar, men att man sen inte tar tillvara de effekter och resultat som kommer ut av projektet. 

Detta har nu under avvecklingsfasen blivit tydligt för delprojekt Karlskoga/Region Örebro. Om man 

involverar fler parter i kommunen och har med representanter i den lokala styrgruppen har man helt 

andra möjligheter att påverka strukturer och politiska beslut kring utbildning och annat. Ett av 

syftena med projektet har från början varit att i samverkan mellan näringsliv, kommunen och 

politiken utveckla och stärka de befintliga strukturerna som finns inom det reguljära 

utbildningsväsendet för att i framtiden kunna kompetensförsörja industrin.  

I den lokala styrgruppen har inbjudan till förvaltningschef och utvecklingschef skickats ut men utan 

respons. Här ser projektorganisationen att projektägaren måste ta ett stort ansvar och driva frågan 

att få med dessa funktioner i styrgruppen för ett projekt av den här storleken.     



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  33 

Utifrån ett projektledarperspektiv och lärande i samverkan med övriga delprojekt och 

delprojektledare så har många lärdomar gjorts. Då delprojekten har varit olika riggade gällande 

strukturen kring projektägarskap och upplägg för genomförande, så bara genom det har man som 

delprojektägare lärt sig och tagit del av de andra projektens genomförande och metoder. Då 

delprojekt Karlskoga/Region Örebro har varit en av de största med från början 24 deltagande företag 

så har vi fått arbeta annorlunda och inte kunnat ha samma täta dialog och närvaro på företagen som 

de delprojekt som endast haft färre deltagare. Som projektledare drar jag slutsatsen att ha ett 

mindre antal företag är bättre och arbetet kan genomföras med en helt annan kvalité, i allt från 

kartläggning, genomförande och dialog. Särskilt under den korta perioden för kartläggnings- och 

analysfas med många företag har det vid flera tillfällen känts som att man har fått hasta igenom 

arbetet för att hinna med att göra kartläggningar på alla företag. Utifrån detta så har det varit 

tvunget att kartläggningarna har varierat på detaljplan och omfattning, då vissa företag har haft över 

500 anställda. Att gå igenom 500 anställda på individnivå har inte varit möjligt med de sex månader 

som fanns till förfogande. Lösning för det är att man har fått gjort kartläggningen på systemnivå i 

stället för individnivå.  

Av organisatoriska och resursskäl har delen om aktivitet för utlandsfödda som står långt från 

arbetsmarknaden inte genomförts. Skäl och anledningar till detta finns beskrivet under rubriken 

syfte, mål och förväntat resultat. 

Användande av resultat 

Effekter efter projektets avslut 
Effekter efter projektets avslut som vi kommer bära med oss är:  

 betydelsen av kompetenshöjande insatser  

 Vikten av att förstärka vårt eget organisationsarbete med att närma oss ett mer systematiskt 

arbete kring arbetslivets kompetensförsörjning, samt  

 hur viktigt det interna förankringsarbetet är inför större ESF-projekt 

Vidare att 

 strategiska och regionsövergripande projekt bör organiseras på rätt nivå hos 

huvudmannen/projektorganisationen och/eller i nära samarbete med verksamheter som 

arbetar med frågorna.  

 Projektets funktion och roll i den ordinarie verksamheten är en annan lärdom vi tar med oss. 

 Initialt att framtida projekt förankras internt/externt samt att skapa tydliga 

överenskommelser mellan olika parter som deltar i projektet. 

Kommentarer och tips 
Om liknande projekt genomförs vill jag som projektledare belysa vikten av förankring i 

organisationen och på ett tidigt stadium involvera de roller och funktioner som kan ha nytta av 

resultaten av projektet samt i styrgruppen finnas med för att öka beslutsmandat under projektets 

genomförande.  
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Det är även viktigt att projektägaren har mål, syfte och tillvaratagande av resultat klart för sig redan 

från start. Sen kan givetvis ett projekt förändras under genomförandet med ändrade förutsättningar 

samt att det är viktigt att projektägaren har god kunskap och har satt sig in i vad det innebär att driva 

ett projekt finansierat med EU-medel.   

Efter genomförande av projektet är min önskan och ett tips för att undvika att värdefull tid av 

genomförandefasen går till spillo på grund av lagstadgade tidsfrister inom ramen för LOU – lagen om 

offentlig upphandling, att man delar upp ett sådant här projekt i fyra faser. 

 Analysfas 

 Planerings- och upphandlingsfas 

 Genomförandefas 

 Avslut-/avvecklingsfas 

I vårt projekt tappade vi nästan tre månader av genomförandetiden vilket kunde ha undvikits med en 

”mellanfas” där man kunde samla ihop resultatet av analysfasen och gjort upphandlingen i lugn och 

ro.  

Rollen som delprojektledare 

Planerings- och kartläggningsfas 

I planerings- och kartläggningsfasen har rollen som projektledare till största delen handlat om att 

informera om projektet, syfte, genomföra kartläggningen samt även sätta in företagen i de strikta 

och ibland uppfattad som krångliga administrationen som krävs när man deltar i ett ESF-projekt. 

Projektledaren har i olika grad och omfattning stöttat företagen i arbetet med 

kompetenskartläggningen. Alla företag har fått tanken kring metoden med GAP-analys fått 

presenterad för sig och att den på något vis ska utgöra grunden för hela kartläggningsprocessen.  

Som tidigare beskrivet har arbetet varierat allt från hjälp med att ta fram roll- och 

befattningsbeskrivningar om det har saknats för att kunna fastställa vilken kompetensnivå som krävs 

och i nästa steg kunna kartlägga vilken nivå man befinner sig på och analysera fram ett glapp mellan 

nuläge och önskat läge.  

Hos andra företag har materialet funnits på plats och företagen har haft system för 

kompetenskartläggning och kompetensutvärdering. I de företagen har projektledarens roll varit att 

”förpacka” och sammanställa materialet för att kunna fastställa vilka lämpliga utbildningsinsatser 

som ska planeras och genomföras.  

Genomförandefas 

Under genomförandefasen har rollen som projektledare handlat om att vara den korrdinerande 

funktionen mellan deltagande företag och utbildningsmäklaren. För delprojekt Karlskoga har sen 

januari 2020 delprojektledaren även haft ansvar för administration av deltagarlistor, fakturor och 

sammanställning av ansökningar för utbetalning. Den tidigare projektekonomen slutade och gick 

vidare till studier och beslut om att inte ersätta funktionen fattades, vilket resulterade i att 

projektekonomens arbetsuppgifter fördelades ut mellan projektledare, projektkoordinator och 

projektadministratör. Den här fördelningen har fungerat väl och ingen av medarbetarna i projektet 
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har känt sig överbelastad gällande arbetsbörda. Dock har vissa perioder varit mer belastande när det 

är mycket att rapportera och registrera. 

Avslutningsfas 

Under den här fasen av projektet har stort fokus legat på att sammanställa allt inkommande 
material, såsom deltagarlistor, fakturor och annat material som skall användas i redovisningen till 
huvudprojektet och ESF-rådet.  

Genomgång av alla genomförda utbildningar för att kunna dra slutsatser om lärdomar, utförande och 
övriga analyser att presentera i slutrapport.  

Förutsättningar för att utföra uppdraget som delprojektledare1?  
Under första delen av projektet tillika under ledningen av tidigare projektägare har förutsättningarna 

för projektledaren varit mindre goda. Utan stöttning från huvudprojektet hade inte det lokala arbetet 

kunnat genomföras.  

Många samlade händelser ledde till att föregående projektägare blev fråntagen sitt uppdrag som 

utbildningsledare vid Yrkeshögskolan och således även sitt uppdrag som delprojektägare. Ny 

projektägare tillträdde och förutsättningarna för att driva projektet förbättrades.  

När den nya huvudprojektledningen tillträdde kunde arbetet genomföras på rätt sätt, med 

gemensamt syfte, med gemensamt mål och stöttning för projektledning samt att ny delprojektägare 

tog ett mycket bättre ansvar för den lokala styrgruppen och även medverkan i huvudstyrgruppen.  

När det gäller beslutsmandat har det varit ringa under perioden med den föregående 

delprojektägaren, men sedan ny delprojektledare tillträdde har mandatet varit på det sätt som det 

bör vara för att kunna leda ett projekt. Förutsättningarna för att kunna genomföra projektet har varit 

mycket goda ur en ekonomisk synvinkel, men som tidigare nämnt är projektledarens analys att 

projektet skulle drivits med ett mindre antal deltagande företag för att uppnå en bättre 

genomgående kvalité.   

När det gäller stöttning och nyttan med ett storregionalt projekt och en huvudprojektledning så har 

delprojekt Örebro inte sett någon nytta med det utan snarare ett hinder. Den strukturella och 

administrativa stöttning som utlovats och som vi förväntat oss har uteblivit. Huvudprojektet har 

snarare utgjort en broms och ett merarbete för delprojektet.  

Detta gäller både administrativa system, juridisk stöttning kring GDPR-avtal och stöttning i 

upphandlingsförfarandet.  

Vårt delprojekt anser att genomförandet hade varit mycket mer effektivt och rättssäkert om beslut 
och genomförande hade legat lokalt i delprojekten. Om man ställer nyttan i relation till kostnader för 
huvudprojektorganisationen så är vår åsikt att den är ringa. 

Även huvudprojektledning har bytts ut under projektets gång. När ny huvudprojektledning tillträdde 
märktes en markant skillnad i styrningen på ett strategiskt plan. Den nya huvudprojektledningen tog 
ett helt annat ansvar och började tyvärr allt för sent ta tag i de frågor och de diskussioner som skulle 
ha gjorts gällande lärande, effekt, metoder och övrigt som ligger på ett övergripande plan.  

                                                           
1 Inklusive andra ledningsfunktioner som ekonom, administratör, etc. 
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Först då upplevde delprojektet att det fanns den funktion och stöttning från en huvudprojektledning 
som bör finnas i den här ”riggningen” av ett projekt. 

Framgångsfaktorer 
I delprojekt Örebro ser vi de företagsinterna utbildningarna som det mest framgångsrika. I 

förprojekteringen i den workshop som hölls med företagen var en av utmaningarna att det var svårt 

att hitta de företagsspecifika utbildningarna som företagen efterfrågade. Detta födde idén om att 

utnyttja den kompetens och erfarenhet som fanns i företagen för att skapa företagsinterna 

utbildningar. För många företag har detta varit en nyckel till att klara framtidens behov med att säkra 

kompetens och således viktiga delar för produktionen.  

De deltagande företagens positiva inställning till projektet har varit mycket framgångsrikt. Då något 

liknande aldrig genomförts så har projektet inneburit en del trial and error, trots detta har företaget 

alltid behållit sin positiva inställning och fortsatt i samma anda.  

Vår uppfattning är att projektet har varit med att bidraget till en ”a ha” upplevelse kring 

kompetensförsörjning. Vissa av företagen har i stället för att behöva nyrekrytera personal kunnat ge 

befintlig personal kompetensutveckling för att kompetenshöja organisationen.  

I vissa företag har man även utnyttjat ett ”Train the trainer” koncept, där man skickat iväg en eller 

flera personer på utbildning. Där sedan dessa personer kunnat utbilda sina kollegor vidare. Något 

som företagen kommer att ha en fortsatt nytta av framledes.  

Avslutningsvis 

Andra tankar, erfarenheter från delprojektledare2 i Smart Kompetens? 

En av lärdomarna är att det inte är lämpligt att genomföra ett sådant här projekt i en högkonjunktur. 

De små företagen har haft en större förmåga att anpassa sig än de stora företagen.  

I samband med covidkrisen så valde många företag i stället för att permittera sin personal låta 

personalen delta i utbildningar och ökade intensiteten i om utrymme i budget fanns kvar.  

De företag som har haft ett redan utarbetat system för kompetenskartläggning och 

kompetensförsörjning har i större grad kunnat utnyttja och maximera nyttan av projektet.  

De företagen som har haft en tydlig plan har kunnat komma igång snabbare med att genomföra 

utbildningar på ett riktat sätt som matchar de planer som fanns i företaget och mot företagets 

strategier. Företagen som inte haft kontroll på sitt eget kompetensläge har inte haft egna önskemål 

utan har snarare lutat sig mot projektet vad vi kan erbjuda för utbildning och själva inte haft några 

idéer eller kunskap om vad deras egen verksamhet skulle behöva. 

                                                           
 


