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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 
Utgångspunkten för delprojektet och det regionala arbetet har för Region Västmanland legat i 

att kompetensutveckla personer i industrin och på så sätt stärka företagens förmåga att jobba 

strategiskt med kompetensförsörjning och inkludering. Med det som fokus såg regionen en 

möjlighet att också stärka det regionala systemet och strukturen för kompetensförsörjning, där 

samarbetet med övriga regioner tolkades som en möjlighet att lära av varandra samt 

undersöka potentiella för interregionala strukturer. Allt i linje med frågan: Hur stärker och 

utvecklar vi tillsammans en struktur för företagsnära kompetensutveckling, där individerna 

såväl som företagen blir mer konkurrenskraftiga och stärkta, och arbetet ger lärdomar och 

byggstenar långsiktigt. 

JIV/Competence har sedan 2015 jobbat med ESF-projekt, både som delprojektägare och i 

Smart kompetens-projektet som upphandlad projektledare. JIV/Competence är en ekonomisk 

förening med ett 30-tal medlemmar, varav Region Västmanland är en.  

 

Målgruppen för Smart kompetens i Västmanland har varit industriföretag, av olika storlek, där 

ett fokus har varit att det skulle finnas en komponent av att digitalisering var en viktig faktor 

för omställning. Vidare utgick arbetet från områden där det identifierats ett tydligt behov 

också kopplat till viktiga områden i näringslivet och fokus i Affärsplan Västmanland, länets 

strategi för tillväxt, innovationskraft och näringslivsutveckling. Initialt fanns ett tänk att det 

skulle vara en mer begränsad och fokuserad insats, men i arbetet med ansökan så valde vi att 

expandera arbetet till fler företag, vilket gett oss en större grupp. Dels valde vi att göra en så 

stark kompetensutvecklingsinsats vi kunde utifrån de ramar som statsstöd och andra delar 

satte för arbetet. I efterhand ser vi att det fanns ett brett och djupt behov av 

kompetensutveckling på många plan, vilket också både utvecklat paletten av insatser och 

områden som adresserats såväl som hur många personer det i slutänden involverat i företagen. 

Bredden och djupet i kombination med möjligheten att genom en samlad 

utbildningsleverantör säkra leverans av kompetensutvecklingsinsatser (ett val av arbetssätt 

som gjordes i upphandlingsfasen), inklusive med extern kompetens, har byggt en förståelse 

och intresse i företagen för fortsatt arbete. Man har i företagen kunnat utgå och utveckla 

förståelsen för hur man kan adressera sina behov på olika sätt och utveckla verksamheten. En 

dialog med företagen genom projektledning och kompetensutvecklingsinsatsleverantör har 

också inneburit en ökad förståelse för den här typen av insatser och möjligheterna det ger.  

 

Sammantaget kan man säga att Region Västmanland tar med en stor mängd erfarenheter och 

lärdomar, samt detaljerad insikt i industriföretagens kompetensbehov inklusive hur de kan 

adresseras (hur mycket tid är man villig att sätta och vad behövs, vilka grupper ser man störst 

behov hos, osv). Systemmässigt tar vi också med lärdomar, där vi behöver fortsätta utveckla 

samspelet mellan den här typen av projekts konkreta insatser, med långsiktigt metodbyggande 

och strukturutveckling för företagsnära kompetensutvecklingsarbete.  

Syfte, mål och förväntat resultat 
Hela projektet Smart kompetens syftar till att stärka kompetensen hos anställda i 

industriföretag i Östra Mellansverige samt bidra till att öka deltagande företags tillgång till 

arbetskraft med rätt kompetens vilket även projektet i Västmanland har haft som utgångsläge. 

Västmanlands delprojekt har tagit avstamp i regionens behov av att skapa en mer 

ändamålsenlig kompetensutveckling för individer inom industrin i länet med ett fördjupat 

fokus på digitalisering. Det innovations- och företagsstödjande system som stöttar små och 

medelstora företag och industriföretag inom länets styrkeområden (energi, automation, 
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järnväg samt välfärd och hälsa) har länge identifierat behovet av ökade kunskaper inom ny 

digital teknik som ett avgörande kompetensutvecklingsområde för att industriföretagen ska 

kunna tillvarata den marknadspotential som föreligger. Syftet med Västmanlands delprojekt 

var att stärka företag inom industrin och de styrkeområden som är identifierade i Affärsplan 

Västmanland samt involvera de leverantörskedjor och värdesystem som existerar runt länets 

olika klusterliknade initiativ i kompetensutvecklingsarbetet för att börja bygga en långsiktig 

plattform och struktur. Inom Affärsplan Västmanland har olika styrkeområden identifierats, 

och inom dessa tematiska områden (energi, automation, tåg- & järnväg och hälsoteknik) har 

det skett ett strukturerat och stödjande arbete för att identifiera näringslivskedjor och 

leverantörskedjor. Dessa tillsammans utgör Västmanlands ekosystem inom det tekniska 

näringslivet.   

 

Västmanlands delprojekt har arbetat mot huvudprojektens alla fyra delmål; Höjd kompetens 

för anställda; Mer inkluderande rekrytering och arbetsplatser; Stärka deltagande företags 

förmåga till strategisk kompetensförsörjning; Stärka deltagande företags egna lärande, men 

tyngdpunkten har legat på målet: Höjd kompetens för anställda. 

Målet med länets insatser var att tillsammans med upparbetade värdekedjor och ekosystem i 

länet,1 stärka de olika delarna av industrin genom att individers kompetens stärks. Andra 

värden som projektet förväntades medföra var; 

 Själva systemet och värdekedjorna i näringslivet och dess olika verksamheter blir tydligare 

identifierade  

 SME-företag2 ges möjlighet att växa, öka sin omsättning och “ta rygg” på stora och ibland 

globala företag 

 Dialog mellan SME-företag och storföretag stärks 

 Beställar- och utförarkompetensen ökar, så att det utvecklas en stärkt förmåga att kontinuerligt 

fylla på med kompetensutvecklingsinsatser. Detta är ingen engångsinsats utan kräver ett 

fortsatt arbete 

 De mindre förtagen ges en strukturerad möjlighet att genomföra kompetensutveckling på 

strategiska områden som är viktiga för dem själva att växa inom, samt för de partners som de 

är leverantörer till. Ofta så är de underleverantörer till ett exporterande företag och i 

Västmanland så är dessa exporterande företag ofta en del av en global koncern.  

Grundstenen i projektet är att individers enskilda kompetens stärks och därigenom bygga upp 

den samlade kompetensen och förmåga i företagen.  

Några insatsområden som initialt identifierades som viktiga för företagen att 

kompetensutveckla inom var: 

• Data (Simulering och modellering, System av system, Big data-analys)     

• Uppkoppling (Trådlös kommunikation, Cybersäkerhet)     

• Automatisering (Smarta elektroniksystem, Additiv tillverkning)     

• Digitala gränssnitt (Sociala nätverk, Maskin - människa, Visualisering)     

• Management (Nya affärsmodeller, Nya arbetssätt, Intellektuellt kapital)  

 
Genom att arbeta med dessa områden och tillsammans med andra kompetenser så som 

ledarskap, tillgänglighet och lika behandling ska företagens förmåga att få tillgång till rätt 

kompetens stärkas. Dels genom direkt effekt där företagen får mer kompetenta individer på 

olika nivåer i företaget, med specifik kompetens såväl som stärkt förmåga till strategisk 

                                                 
1 Med värdekedjor och ekosystem i det här sammanhanget menas de kluster av företag inom bl.a. energi, 
automation, tåg & järnväg och hälsoteknik som innovationssystemet har arbetet med strategiskt sedan ett 
flertal år tillbaka.  
2 Med SME-företag med små och medelstora företag utifrån gängse definitioner.  
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kompetensförsörjning. Men också genom att de direkta insatserna utvecklar arbetssätt och 

insikter som gör att man kan fortsätta stärka kompetensen i företagen även efter 

genomförandet, och kan dela med sig av arbetssätten till andra företag i länet.    

 

Delprojektet i Västmanland hade precis som huvudprojektet samma förväntade resultat utifrån 

de satta projektmålen. De genomförda delprojektaktiviteterna förväntas bidra till 

måluppfyllelse i olika grad till dessa mål. 

Deltagande företag rekryterades på ett flertal olika sätt till Smart kompetens-projektet. Inom 

föregångsprojektet ”Smart industri i Östra Mellansverige” fanns ett deltagande på ca. 60 

arbetsgivare som deltog i metodutvecklingen och framtagandet av Teknikbussen. Dessa och 

andra företag och arbetsgivare som ingår i Competence nätverk och berörs av medlemskap, 

aktörskap och aktiviteter är en naturlig rekryteringsbas för projektet. Inom dessa nätverk 

skedde utskick och information gavs på t.ex. medlemsmöten, partnerträffar och andra 

nätverks möten. Parallellt genomförde Region Västmanland utskick på bredden utifrån sina 

kontaktlistor.  

Fördelningsmässigt så kan man säga att de rekryterade företagen kom från följande kvoter i 

relation till Competence: Medlem hos Competence, Partner- och projektrelation till 

Competence och Utskick och bearbetning av Region Västmanland. 

- Medlemsrelation: 32,1% (nio org nr) 

- Partner- och projektrelation: 39,2% (elva org nr) 

- Utskick och bearbetning Region Västmanland 28,6% (åtta org nr) 

Dialog pågick med ytterligare ett 10-tal företag före start. Våra företag ingår i 17 olika 

koncerner, varav en ”koncern” inte är av juridisk art utan snarare fungerar som ett 

samarbetskluster och jobbar tillsammans i offentliga upphandlingar inom järnvägsindustrin. 

Sammanlagt ingår 28 organisationsnummer i Västmanlands delprojekt. Reflektionsmässigt 

från projektledningens håll är det värt att betona att tre av fyra deltagande företag rekryterades 

utifrån ett upparbetat förtroende för Competence som intermediär och projektledare, vilket 

talar för en så företagsnära samverkan som möjligt inom systemen. Arbetssätt 
Västmanlands delprojekt kom igång senare än övriga, och Region Västmanlands upphandlade 

projektledare (Competence personal) startade sitt arbete veckan före jul i december 2018. 

Övriga delprojekt startade 1 september 2018. Den sena starten i Västmanland medförde en 

inbyggd tidspress för att komma i hamn med en tillräckligt bra kompetensanalys till projektets 

deadline 28 februari 2019. Utifrån de förutsättningarna valde vi att basera vår analys på ett 

sorts agilt förhållningssätt som vi ska försöka beskriva på ett metodologiskt sätt nedan.  

Som metod har vi kallat detta för en Agil kompetensanalys - ett förutsättningsbaserat 

förhållningssätt för kompetensutvecklingsprojekt, för att försöka ringa in särdrag och 

skiljelinjer gentemot andra metoder och förhållningssätt.  

 

Så här lyder metodtexten: I Smart kompetens-projektet 2018-2020 startade Västmanlands 

delprojekt senare än övriga projekt av en mängd anledningar. Den korta tidsperioden 

medförde att företagens kompetensanalyser behövde skapas under mycket kort tid. Tyvärr 

fanns inte möjlighet till stora samlingar och långa processer, utan istället skapades en sorts 

agil kompetensanalys. Stor vikt lades vid förståelsen av företagens unikhet, infångande av 

nyckelpersoner hos företagen, tydlighet kring projektets längre processtänk och en tidsmässigt 

komprimerad analysperiod för att fånga in bruttolistor, prioriteringar och projektnära särdrag.  

Det unika i varje företag togs tillvara på via förståelse av respektive företags storlek, 

branschtillhörighet, plats i leverentörskedja/ekosystem/värdekedja, mognad, ålder, ägande, 

geografiska plats i länet, etc. Det företagsunika blev en viktig utgångspunkt för att förstå 
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respektive företags nuläge och möjliga börläge, samt vilka frågor som riskerar att skapa 

fördröjning och problematik längs vägen. Logiken och beslutsvägarna är förhållandevis olika 

i ett globalt stort företag med huvudkontor i ett annat land jämfört med ett ägarlett företag 

med arbetsställe enbart i länet.   

- Infångandet av nyckelpersoner hos företagen genomfördes via korta intervjuer över 

telefon kring roller och strukturer, och för ett flertal företag skedde en återanvändning 

och tillvaratagande av längre tids samarbete för att fånga in rätt personer/bäst lämpade 

personer med bäst/störst/bredast förståelse för nuläge och börläge. Större företag har 

med naturlighet haft fler personer och hela team inblandade.  

- En tydlighet kring projektets längre processtänk förankrades i den korta 

analysperioden (181217-190228). De efterföljande faserna och processerna blev så 

klart ändå viktigare utifrån en komprimerad analysperiod. Även kompetensen hos den 

upphandlade utbildningsanordnaren blev av största vikt.  

- Den tidsmässigt komprimerade analysperioden och det analysarbete som genomfördes 

byggde helt på intermediärernas frågor och vilja till förståelse av behov, nuläge och 

börläge och mottagarens vilja till att reflektera kring sin verksamhets nuläge och 

möjliga börläge, samt vilka insatser som både var möjliga och behövda. Under en 

komprimerad analysperiod samskapades ett batteri av utbildningsinsatser som tänks 

generera en förändringsresa så att den anställde personen får kompetensutveckling och 

respektive företag får sin förflyttning från sitt nu- till framtida börläge. En viktig del i 

den analysprocessen har varit den breda vilja till lärande kring Region Västmanlands 

valda tematiska område digitalisering som ett flertal företag har anammat och följt.  

Modellen har vuxit fram ur en sorts negativ utgångspunkt: Det finns för lite tid till förfogande. 

Utgångsläget har vänts till något positivt. I ett pressat utgångsläge navigerar den agila 

kompetensanalysen med finkänslighet (tillsammans med företagens unika identitet, 

förståelsen av mottagarens behov, det längre processtänket och samtalets värde) och fångar in 

behov av insatser som kan förflytta och höja individens och företagets kompetens.  

Så här gick det till:     

- Det behövs ett tydligt och hundraprocentigt klargörande från företaget då man bejakar 

sitt projektdeltagande till fullo och förstår de olika stegen. Ifall företaget inte riktigt 

har bestämt sig för att delta i projektet eller inte riktigt har motivationen så fungerar 

första steget som en avgörande vattendelare, där det blir tydligt ifall företaget har 

möjlighet att delta eller inte.  

- Första steget för företagen var att över jul- och nyårshelgerna sammanställa sin egen 

kompetenskartläggning, kompetensplanering och reflektera kring nuläge och börläge. 

I ”HEMLÄXAN”, som vi kallade den här fasen, ingick det utdrag av de andra 

delprojektens material, frågeställningar och bruttolistor. Då vi startade senare än de 

andra kunde vi dra fördel av deras upparbetade och testade material. Här använde vi 

t.ex. Upplands bruttolista över olika utbildningsalternativ. Speciellt de 

verkstadsinriktade teknikutbildningarna hjälpte flera av våra företag att bredda bilden 

av vilka utbildningar som skulle kunna vara möjliga att använda.  

- Därefter träffade vi respektive bolag en och en så många gånger som behövdes och vi 

hann under januari och februari för att diskutera, opponera och börja urskilja hur 

respektive företags kompetensutvecklingsbehov såg ut.  
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- Parallellt skapade vi något sub-möte med några företag samtidigt och klustrade deras 

behov. Vi valde också att lägga extra tid på de företag som inte hade arbetat igenom 

dessa frågor så mycket sedan tidigare. 

- Då alla kontakter i stort hölls separat så pågick frekventa diskussioner och forumtrådar 

via mail för att utröna hur respektive företags bästa upplägg kunde se ut.  

Dessa trådar sammanfördes i kompetensanalysen som skickades in till projektägaren Region 

Östergötland före deadline 28 februari.   

I kompetensanalysen i projektet och under genomförandefasen har Västmanlands delprojekt 

via dialoger och samtal säkerställt att respektive företag deltar på lika villkor utifrån 

jämställdhet, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke diskriminering. Sedan 

har den upphandlade utbildningsparten Nercia tydliga riktlinjer för att säkerställa detta vid 

varje kurs- och utbildningstillfälle. Kopplat till Add Genders analys har separata 

informationsträffar skapats, då en majoritet av Västmanlands koncerner varit delaktiga. 

Styrgruppen för Västmanlands delprojekt har varit jämställd (40-60 principen) i projektet 

under majoriteten av projekttiden.  

Delprojektledningen har arbetat med en pågående och ständigt löpande dialog och kontakt 

med alla företag och koncerner. Målsättningar har satts löpande i samtalen tillsammans med 

respektive företag. Nercia har tilldelats den roll som upphandlingen stipulerade, och fungerat 

som ett mycket bra kit i projektet med en daglig planeringskontakt med företagen. 

Tillsammans har Region Västmanland, Competence och Nercia haft processmöten 

kontinuerligt och vid behov ungefär en gång per månad. Uppgiftsmässigt så har Regionen 

fungerat som projektägare och ledare av regionala styrgruppen, Competence har fungerat som 

projektledare, intermediär och samordnare och Nercia som utbildningsaktör och 

utbildningsplanerare.  

Stöttningen som projektledare har i upplägget byggt på hög tillgänglighet på telefon och mail, 

samt kontinuerliga avstämningsmöten med företagen. Många av företagen har Competence 

samverkat med tidigare, och även löpande i andra projekt och initiativ parallellt tidsmässigt 

med Smart kompetens. I dessa separata möten ”som bara händer” så har också Smart 

kompetens kunnat få sig en uppdatering och ett löpande processarbete i språnget som en 

bonus.  

 

Under kompetensanalysen togs konsulthjälp från Handelskammaren Mälardalen och Claes 

Jonsson AB för att täcka upp resursmässigt när anställd var föräldraledig.  

För Västmanlands delprojekt har ÖMS-nivån betytt oerhört mycket. På grund av att vi var en 

slow starter den här gången så kunde vi dra nytta av upparbetade metoder, koncept och 

bruttolistor. Och både de positiva och negativa upplevelserna av att starta projektet som blev 

genererade i respektive region. Den stöttning och det lärande som har skett över länsgränserna 

har också varit av största värde. För Västmanlands delprojekt har projektledargruppen varit ett 

viktigt ställe att bearbeta frågor, få stöd för inriktningsbeslut och för att nå en djupare 

förståelse av uppdraget. I det sammanhanget har även Region Östergötlands och deras roll 

som huvudprojektledare betytt mycket tillsammans med det administrativa stödet som 

huvudprojektet erbjudit, något som spelar stor roll för ett framgångsrikt delprojekt i 

Västmanland. Den roll som SWECO haft som projektutvärderare bedömer vi haft en mindre 

betydelse för delprojektet, då utvärderingsresursen inte verkat nära oss delprojektledare. Men 

för huvudstyrgruppen, och som halvtidsutvärdering, så har säkerligen Swecos utvärderarroll 

och utvärdering haft en god betydelse. Uppföljning och utvärdering 
Västmanlands 28 olika företag består av olika storlekar, olika ägarsituationer och har olika 

roller i sitt ekosystem/sin värdekedja. Utifrån det så är det lite svårt att svara översiktligt på en 
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så här stor fråga. Uppföljningsmässigt så har det varit en hög nivå av uppföljning och ett stort 

intresse för genomförandet och projektet. Där har våra företag över lag visat ett mycket stort 

engagemang. Direkt när någon fråga kommer upp så får vi svar från våra företag, det är vår 

upplevelse. Utvärderingsmässigt är det svårare att till slutet på juni kunna få en helhetsbild, 

då maj och juni är projektets sista produktionsmånader och de varit fulltecknade av 

utbildningsinsatser ända in i kaklet.  

Översiktligt kan ändå sägas att Västmanlands enkät och utvärdering påvisar en stor vilja och 

ett stort behov av att fortsätta jobba med kompetensutvecklingsfrågorna (Se Bilaga 1, 

Västmanlands Utvärdering Smart kompetens). Flera företag kommer fortsätta att delta i nästa 

fas, Ett kompetenslyft för Sverige, som Region Västmanland genomför under perioden 2020-

2022. Andelen kvinnor som har varit delaktig i kurser och utbildningar i Västmanland är 

högre än industrins branschsnitt. Olika industrisektor anger lite olika siffror för andelen 

anställda kvinnor. T.ex. har energibranschen (som några av Västmanlands deltagande företag 

relaterar till) 23 procent anställda kvinnor enligt analys från 2019.3 Andelen deltagande 

kvinnor i Västmanlands delprojekt har varit 27 procent vid den senaste mätningen. Vid varje 

utbildningstillfälle har vi säkerställt att tillgänglighetsprinciperna och 

diskrimineringsperspektivet uppfylls. I alla dialoger med företagen, före, under och efter 

utbildningsinsatserna, så har dessa perspektiv varit uppe för reflektion. För en del av företagen 

har Add genders arbete varit ett första steg där projektet kan ha fungerat som en ögonöppnare, 

för andra, som har jobbat mycket längre med frågorna kring jämlikhet och jämställdhet, så har 

insatserna fungerat som en påminnelse och en avstämningspunkt. Vi har i alla samtal mött ett 

stort intresse för lärande kring dessa frågor.  

 

Regional nivå och ÖMS-nivå har funnits tillgängliga i uppföljningsfrågor löpande genom hela 

projektet. Både Region Västmanland och Region Östergötland har visat en god 

inlevelseförmåga och visat ett fint engagemang för både små och stora frågor. Både 

delprojektägaren och huvudprojektägaren har brytt sig om projektet på ett tillfredsställande 

sätt och trots stora arbetsbördor orkat bry sig både om detaljer och sub-frågor, likväl som de 

stora och projektavgörande perspektiven.  

 

SWECO har inte varit en del av delprojektets eget uppföljningsarbete, utan deras roll har 

inskränkts till att de intervjuat delprojektledningen vid några tillfällen. Uppföljning och 

utvärdering har genomförts löpande på delprojektets regionala styrgruppsmöten. En viss 

avstämning har också skett med ÖMS-nivån. Men de allra flesta uppföljnings- och 

utvärderingssamtalen och dialogerna har förts tillsammans med vår upphandlade 

utbildningsaktör! De har varit katalysatorn i det perspektivet och uppvisat en mycket god 

inlevelseförmåga i projektet, ansökan och företagens vardagsverklighet.  

Projektets resultat  
 

                                                 
3 Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring (Energimyndigheten, 2019) 
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Region Västmanland 

Delprojekt 

Deltagare  

Antal unika 
projektdeltagare som 
rapporterats in som 
deltagare i projektet 

Övrigt 

Kvinnor Män 

AB Wyffen 1 0  

Arotech AB 1 15  

Bombardier 

Transportation Sweden 

AB 

58 122  

Combitech AB 0 5  

Digital Mechanics 

Sweden AB 

3 4  

Epiroc Drilling Tools 

AB 

72 215  

Fibra AB 4 5  

FVB Sverige AB 29 107  

HLK Scandinavia AB 0 8  

Kadesjös Ingenjörsbyrå 

AB 

19 40  

LEAX Mekaniska AB 8 49  

Linnum Redovisning 

AB 

1 0  

Motion Control AB 4 25  

Mälarenergi AB 67 94  

Mälarenergi Elnät AB 15 33  

Profitörerna AB 0 1  

Quintus Technologies 

AB 

17 50  

Radscan AB 1 2  

Radscan Intervex AB 7 8  
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Region Västmanland 

Delprojekt 

Deltagare  

Antal unika 
projektdeltagare som 
rapporterats in som 
deltagare i projektet 

Övrigt 

Kvinnor Män 

Radscan Industriservice 

AB 

0 2  

SAAB AB 34 86  

Svisab AB 0 2  

Twindej AB 4 16  

Twindje Experience 

AB 

1 16  

Twindej Solutions AB 2 12  

Westinghouse Electric 

Sweden AB 

88 165  

Voith Hydro AB 7 43  

Volvo Powertrain AB 11 25  

 

Det förväntade resultatet av projektet - projektmål 
MÅL  1. Höjd 

kompetens 
för anställda  

2. Mer 
inkluderande 
rekrytering och 
arbetsplatser  

3. Stärka 
deltagande 
företags 
förmåga till 
strategisk 
kompetens-
försörjning  

4. Stärka 
deltagande 
företags egna 
lärande  

INDIKATORER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIKATORER  

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

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

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

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

2. Mer 
inkluderande 
rekrytering och 
arbetsplatser  

3. Stärka 
deltagande 
företags 
förmåga till 
strategisk 
kompetens-
försörjning  

4. Stärka 
deltagande 
företags egna 
lärande  

• 80 % av företagen 
anger att de har 
verktyg för att 
tillämpa sina 
kunskaper om 
horisontella principer 
i arbetet med att 
utveckla en 
inkluderande 
arbetsplatskultur  
 

kompetens-
försörjning  
 
• 80 % av 
företagen anger 
att de känner till 
det regionala 
arbete som görs 
inom strategisk 
kompetens-
försörjning  
 

 

Västmanlands delprojekt har levererat ett mycket bra resultat i projektet. Det är tydligt att ett 

upparbetat förtroende och ett hårt arbete att förankra och genomföra projektet är av största 

vikt. I analysfasen planerade vi för ca.2 500 kursdeltagare (ej unika deltagare) som skulle 

genomföra 19 696 timmar i 200 utbildningar. När vi stänger utbildningskatalogen landar vi på 

nästan 30 000 kursdeltagare (ej unika deltagare), en ökning med 20 procent, som skulle 

genomföra ca.28 500 timmar (ökning med 45 procent) i 230 utbildningar (ökning med 15 

procent). Under mars månad 2020 erbjöds de 17 olika koncernerna i projektet att svara på 

frågor om sin projektmedverkan i relation till de övergripande fyra projektmålen. Tio av de 

tillfrågade koncernerna svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent (Samtliga svar 

presenteras i Bilaga 1). Delar av resultatet presenteras här nedan:  

 

Mål 1: Höjd kompetens för anställda 
Här frågade vi efter om företagen upplevde att utbildningsinsatserna i Västmanland på ett 

tydligt har sätt utgått från de anställdas behov och verksamhetens logik. Dvs. har innehållet i 

projektet fyllt verkliga behov hos de anställda och höjt deras kompetens.  

- 80 procent av de svarande företagen anger ett snittbetyg på 4,0 (på en 6-gradig skala) 

att de ser en positiv förändring hos de personer som har tagit del av 

utbildningsinsatserna. Många har fått stärkt ledarskap, det har skapats ett allmänt 

högre intresse för digitalisering och förändringsledning i företagen och flera har fått ny 

användbar kompetens.  

- 90 procent av de svarande företagen anger ett snittbetyg på 4,7 (på en 6-gradig skala) 

att projektet har levt upp till förväntningarna. Det som har varit bättre än förväntat har 

varit omfattningen och kvaliteten på utbildningarna, framdriften trots pandemin, 

kontakten/smidigheten/lättheten att prata med upphandlad utbildare, möjligheten att 

själv kunna välja företagsspecifika kurser och utforma dem. 

- 100 procent av de svarande företagen säger att de skulle delta i ett liknande projekt 

igen om de fick möjlighet.  
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Mål 2: Mer inkluderande rekryteringar och arbetsplatser 
- Samtliga företag har tagit del av Add Genders rapporter. Alla företag har erbjudits att 

boka in uppföljningssamtal med Add Gender, men enbart ett litet fåtal av våra företag 

har tagit vara på den möjligheten.  

- Andelen kvinnor som har varit delaktig i kurser och utbildningar i Västmanland är 

högre än industrins branschsnitt. Olika industrisektor anger lite olika siffror för 

andelen anställda kvinnor. T.ex. har energibranschen (som några av Västmanlands 

deltagande företag relaterar till) 23 procent anställda kvinnor enligt analys från 2019.4 

Andelen deltagande kvinnor i Västmanlands delprojekt har varit 27 procent vid den 

senaste mätningen. Mål 3: Stärka deltagarnas förmåga till strategisk 
kompetensförsörjning 

- En stor majoritet av de svarande företagen menar att de har sett ett stort behov av 

kompetensutveckling redan innan och att de ser ett fortsatt stort behov även nu efter 

att projektet avslutats. 20 procent av svarande företagen anser att projektet har skapat 

ett ökat behov av kompetensutveckling. Ett företag skriver att ”projektet har visat på 

ett större behov än väntat”. Många skriver att det är viktigt, väsentligt och att de lever i 

en kompetensintensiv bransch.Projektet har fungerat som en del av framtidssäkringen 

för medarbetarna och företaget och det har varit viktigt att många medarbetare har fått 

del av samma utbildning och plattform.  

- Det framgår tydligt i enkäten att företagen anser att utmaningen framöver kommer 

fortsätta att vara att hitta rätt kompetens. 

Mål 4: Stärka deltagande företagens egna lärande 
- 80 procent av de svarande företagen anger ett snittbetyg på 4,0 när det gäller en positiv 

förändring hos sina deltagare i utbildningsinsatserna när det gäller inställningen till 

eget lärande/kompetensutveckling. Många har stärkt sig inom ledarskap, det har 

skapats ett allmänt högre intresse för digitalisering och förändringsledning i företagen 

och flera har fått ny användbar kompetens.  

Tillsammans med Nercia har vi haft en mycket god dialog med företagen. Responsen från 

dem är mycket god kring kvaliteten i projektet.  

80 procent av företagen anser att utbildningsinsatserna har haft en högre kvalitet än de har 

förväntat sig (snittbetyg 4,8 på den 6 gradiga skalan). De menar att upplägget i grunden har 

varit bra och ändamålsenligt. Ett eventuellt nytt kompetensutvecklingsprojekt kan genomföras 

på liknande sätt tycker de. De har uppskattat flexibiliteten i val av utbildningar men anser att 

tidsaspekten kunde varit mer flexibel. Onlinevarianter efterfrågas på vissa utbildningar. De är 

nöjda med kvaliteten överlag utifrån att de själva har kunnat påverka innehåll och inriktning. 

Någon tycker att vissa utbildningar har haft för låg kvalité. 

Både projektledningen och utbildningsaktören får positiva omdömen av företagen. De anser 

att det varit positivt med en centralt sammanhållande utbildningsaktör. 

 

 

 

Av de svarande anger:  

                                                 
4 Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring (Energimyndigheten, 2019) 
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- 100 procent anser att samarbetet med Competence har fungerat bra utifrån en hög förväntan, 

att de gett tydliga direktiv och varit professionella (snittbetyg 5,3).  

- 90 procent menar att samarbetet med Nercia har fungerat över förväntan. De har varit snabba, 

smidiga, tillmötesgående, stödjande och visat god anpassningsförmåga. Något företag är inte 

nöjda med leveransen av utbildningar (snittbetyg 5,2).  

- 90 procent anser att dessa och liknande EU-projekt från Region Västmanland har högt värde 

för deras verksamhet (snittbetyg 4,8).  

- 80 procent av företagen är även positiva till genomförande av ett liknande projekt, men med 

större utbyte av gemensamma utbildningsinsatser mellan företagen (snittbetyg 4,50).  

Analys av Västmanlands utbildningsmatris 
I maj genomförde en analys av Västmanlands utbildningar inom Smart kompetens-projektet 

där bland annat skattningar kring tematik och utbildningsnivå genomfördes. Analysen bifogas 

som Bilaga 2, Analys av Västmanlands utbildningsmatris Smart kompetens. 

Utbildningsmatrisen som har använts är parallell till Kompetensportalens data och bör ses 

som ett komplement till data däri. Kompetensportalen samlar unika personnummer och vår 

matris är i grunden till för uppföljning i Nercias system. Vår matris bygger på Nericas 

noteringar. Skattningarna för t.ex. kvalifikationsnivå är gjorda av Nercia och Competence. De 

ger alltså inte anspråk på att vara en absolut sanning, utan just en skattning från vår 

gemensamma horisont. Matrisen är färdigställd när ca.90 procent av alla utbildningar är 

genomförda, och siffrorna i matrisen saknar därmed de sista veckornas utbildningsinsatser.  

 
- Sammanlagt innehåller matrisen 222 utbildningar i Västmanland, varav 182 utbildningar har 

unikt namn och utbildningsnivå.  

- 46 procent av utbildningarna har skett via förmedling, och 54 procent av utbildningarna har 

genomförts direkt av Nercia.  

- 29 procent av utbildningarna har genomförts digitalt och remote, och 71 procent har skett 

fysiskt på plats.  

- Matrisen har 2 722 deltagare varav 819 är kvinnor (30 procent) och 1 903 män (70 procent). 

Dessa deltagare är som sagt inte unika, utan samma person räknas varje gång den deltar i en 

specifik utbildning. 

- Dessa 2 722 deltagare har tillsammans genomfört 25 547 utbildningstimmar vid 

analystillfället. 

- Flest antal olika utbildningsinsatser har Westinghouse haft (31 st.), följda av Quintus (20 st.) 

och Leax, SAAB och Twindej (16 st.).  

Ett delmoment i analysen är vårt försök till att skatta utbildningsinsatserna med utgångspunkt 

från Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). I samband med det är det viktigt att säga 

att våra skattningar är just det: uppskattningar som vi har försökt göra utifrån bland annat de 

texter som Myndigheten för Yrkeshögskolan har publicerat om SeQF.5  

 

Vår skattning av våra drygt 200 utbildningsrader pekar på att Västmanlands utbildningar inom 

Smart kompetens att:  
- Den allra största andelen av utbildningarna, mer än hälften, skattas ligga på kvalifikationsnivå 

5 ”Yrkesskoleexamen /Gymnasieingenjörsexamen” (52 procent).  

                                                 
5 Mer information på bland annat https://www.seqf.se/ 
 

https://www.seqf.se/
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- 25 procent av utbildningarna finns på kvalifikationsnivå 6 (”Kvalificerad 

yrkeshögskoleexamen/Kandidatexamen”).   

- 21 procent av utbildningarna finns på kvalifikationsnivå 4 (”Gymnasial vuxenutbildning”).  

- Cirka 2 procent av utbildningarna uppskattas att vara på kvalifikationsnivå 7 

(”Masterexamen”). 

Deltagarna och kvalifikationsnivån 
- Högst andel av deltagarna har gått en utbildningsinsats som har skattats ske på 

kvalifikationsnivå 5, hela 68 procent av deltagarna har gått en utbildning på nivå 5.  

- 22 procent av deltagarna har genomfört utbildningar som skattas på kvalifikationsnivå 6.  

- 10 procent av deltagarna har genomfört utbildningar som skattas på kvalifikationsnivå 4. 

- 1 procent av deltagarna genomfört utbildningar som skattas på kvalifikationsnivå 7.  

Angående jämställdhet och kvalifikationsnivå går det inte att dra några speciella slutsatser av 

materialet anser vi. På kvalifikationsnivå 5 så finns det ett lite högra andelstal för kvinnor än 

de övriga kvalifikationsnivåerna.  

 

I Nercias system är utbildningarna indelade i tolv olika tematiska områden. De tolv 

utbildningsområdena är 

- Arbetsmiljö/HLR 

- Underhåll/El/Teknik 

- Krav 

- Juridik 

- Projekt 

- Ledarskap 

- Kommunikation 

- IT-system, data Microsoft 

- Produktion 

- Kvalitet 

- Bygg och anläggning 

- Ekonomi/inköp 

De tre största tematiska områdena med flest antal utbildningar och högst antal 

utbildningstimmar i Västmanlands Smart kompetens-projekt är:   
- ”IT system/data Microsoft” med 54 utbildningar som har 7 881 utbildningstimmar, 

- ”Ledarskap” med 47 utbildningar som har 4 936 utbildningstimmar och 

- ”Underhåll/El/Teknik” med 36 utbildningar som har 4 733 utbildningstimmar 

För att skapa tematiska sammanhang i analysen valde vi att skapade fyra huvudgrupper av 

dessa tolv teman  
- Teknik,  

- Data & IT,  

- Administration och  

- Ledarskap;  

Bland dessa är  
- Huvudgruppen Teknik störst med 93 utbildningar och 11 179 utbildningstimmar. Teknik står 

för 44 procent av utbildningsinnehållet.  
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- Sedan följer Ledarskap med 53 utbildningar och 8 351 utbildningstimmar. Ledarskap står för 

procent 32 procent av utbildningsinnehållet.  

- Tredje störst är Data & IT med 54 utbildningar och 4 936 utbildningstimmar. Data & IT står 

för 19 procent av utbildningsinnehållet.  

- Och den minsta huvudgruppen är Administration med 23 utbildningar och 1 081 

utbildningstimmar. Administration står för 4 procent av utbildningsinnehållet.  

En lärdom under projektets gång, som till viss del har överraskat oss, är att det verkar vara lite 

lättare för ett industriföretag att boka upp en utbildningsinsats som är verksamhets- och 

företagsnära. Det verkar som att man inte riktigt har tid för insatser som ska generera effekt 

och förändringsperspektiv lite längre fram i tiden. När HR och personalavdelningar är 

involverade är det ofta ”här-och-nu”-perspektiv som anförs. Till viss del kan vår höga 

leverans av medfinansieringstimmar bero på att projektet har kommit nära företagets och 

medarbetarnas nuläge, dvs. vilka utbildningar behöver företagets medarbetare just nu och för 

tillfället. Detta har blivit en lågt hängande frukt som har kunnat appliceras snabbt, och gett 

snabb effekt och konsekvens både för medarbetaren och företaget. Ur det perspektivet är vi 

mer än nöjda med att vi ändå har haft så pass stor andel digitaliseringsutbildningar som vi har 

haft. Västmanlands deltagande 17 koncerner är av olika storlek och befinner sig till viss del på 

väldigt olika ställen i sina branschers värdekedjor. De riktigt stora företagen, t.ex. Volvo, 

Bombardier och Westinghouse har stora fabriksmiljöer, samtidigt som de har en del eller en 

stor del konstruktörer och ingenjörer. Andra mindre företag, t.ex. Arotech och Kadesjös har 

mer samlade verksamheter, där man antingen har enbart kollektivanställda (Arotech) eller 

ingenjörer, eller att företaget befinner sig i en nischad branschmiljö som Kadesjös (VVS-

experter på konstruktörsnivå). Nutidens produktionsbehov har varit enklare för företagen att 

välja givet den korta analysperiod som vi var tvungen att hantera. För att på ett tydligare sätt 

kunna närma oss företagens framtida digitaliseringsbehov, och ha ett slutresultat som 

innehåller en större andel digitaliseringsutbildningar så är vår slutsats att vi hade behövt en 

avsevärt längre processtid och behövt hålla ett mer stringent fokus på just 

digitaliseringsfrågan.  

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
I projektets avslutande fas genomför vi ett flertal kommunikationsinsatser utifrån Region 

Västmanlands kommunikatörer. Intervjuer har genomförts med tre företag, och underlag från 

två av dessa inkluderas som Bilaga 3, Kommunikationstexter Epiroc och Mälarenergi juni 

2020 Smart kompetens. Under projektets gång så har en upphandling skett, och ett avrop har 

skett inom Regionens Smart kompetens-budget. Competence har spridit information i sina 

kanaler i möjligaste mån. Bland annat har vi använt den gemensamma konferensdagen i mars 

i Västerås för att sprida information om projektet och bjuda in externa parter och arbetsgivare. 

Vid sluteventet i augusti 2020 använder sig delprojektet av Region Västmanlands upparbetade 

kanaler för näringslivsinformation och gör en webbaserad sändning för att sprida information 

om projektet. Projektet har deltagit på ett antal samverkansforum i Västmanland. Dessa har 

riktat sig till en bred flora av kommuner, organisationer och beslutsfattare i regionen.  

 

Det uppenbart tydligaste spridnings- och påverkansarbetet har resulterat i flera nya ESF-

ansökningar från Region Västmanland och beviljandet av uppföljningsprojektet Ett 

kompetenslyft för Sverige.  
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Lärande 

Ur ett regionalt perspektiv 
Region Västmanland har under projektets gång byggt kunskap och identifierat viktiga 

utvecklingsområden för att bättre kunna stötta företag i länet i deras strategiska 

kompetensförsörjningsarbete och även i dialogen mellan företagen och utbildningsanordnare 

gällande identifiering av relevant utbildningsinnehåll för att möta och anpassa företagens 

behov av kompetensutvecklingsinsatser. Det finns ett fortsatt behov av kompetenshöjande 

insatser för företagsledningar kring vikten av strategisk kompetensförsörjning och hur de i 

praktiken kan gå tillväga för att få rätta kompetens på rätt plats.  

 

Vidare har projektet visat på behoven att det även handlar om att kompetensutveckla de 

personer som ska leda det utvecklingsarbetet. Likaväl som företaget planerar sin 

produktionsprocess behöver ledningen också se vinsterna och fördelarna med att integrera en 

“kompetensförsörjningsprocess”. Ur ett individperspektiv handlar det också om möjligheterna 

att som anställd kunna ta del av kompetensutvecklingsinsatser och se fördelarna med detta. 

Flera utvecklingsområden som identifierat i projektet ligger väl i linje med Västmanlands 

regionala utvecklingsstrategi 2030, RUS 2030.  

 

RUS 2030 kommer bli vägledande i länets regionala utvecklingsarbete med att skapa ett 

livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. I strategin återfinns flera områden och 

insatser som direkt kan kopplas till flera av projektmålen som delprojektet har arbetat med. I 

Västmanlands nya RUS 2030 finns tre identifierade insatsområden; Ett välmående 

Västmanland; Ett tillgängligt Västmanland; Ett nyskapande Västmanland med en hållbar 

tillväxt. Under det sistnämnda insatsområdet återfinns bland annat målen; Öka andelen 

företag som upplever att de har lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering; Förbättrat 

företagsklimat; Öka andelen sysselsatta. Vidare har det under det området identifierats 

utvecklingsområden som handlar om Rätt kompetens och Det livslånga lärandet. Under båda 

dessa områden finns goda möjligheter att kunna knyta an och tillvarata resultat och lärdomar 

från projektet Smart kompetens för industrin och delprojektresultat från Västmanland.  

 

Exempel på utmaningar och insatser under delen Rätt kompetens som nämns i RUS 2030 och 

där projektresultat kan vara ett direkt inspel till vidareutveckling i området är:  
- bristen på rätt kompetens,  

- kontinuerlig möjlighet till kompetensutveckling,  

- arbetsgivare behöver arbeta strategiskt och aktivt med sin kompetensförsörjning,  

- utbildningarna bör planeras efter det regionala och lokala arbetslivets behov,  

- öka intresset för utbildningar där kompetensbehov finns 

- och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.  

Gällande Det livslånga lärandet kan projektresultat och lärdomar kopplas till i stort sett alla 

delar, kompetensinventering, validering och kompetensutveckling av befintlig personal, 

attraktiva arbetsgivare som lyckas attrahera, rekrytera och utveckla rätta kompetens, och som 

erbjuder en god och hållbar arbetsmiljö, bättre integrera nyanlända i samhället och på 

arbetsmarknaden samt ta tillvara människors olika kapacitet för att erbjuda alla en möjlighet 

att kunna bidra. Vi kan här se att utifrån RUS 2030 har Region Västmanland goda 

förutsättningar att kunna tillvarata och integrera relevanta projektresultat utifrån redan 

prioriterade utvecklingsområden. Vidare behöver även dessa utmaningar haka i och arbetas in 

i kommande Västmanlands Kompetensförsörjningsstrategi och den nya Affärsplan 

Västmanland som båda ska arbetas fram under 2020.   
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För regionens del pekar flera lärdomar på att regionens uppgift i att vidareförvalta 

projektresultat handlar om att koppla dessa till det regionala utvecklingsuppdraget och 

strategier som tidigare nämnts. Men också sprida och integrera lärdomarna i redan pågående 

arbete med näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Eftersom Region Västmanland 

varit mer involverade på en övergripande nivå och där Competence har varit projektutförare 

har regionen inte direkt varit en del i mötet med företagen och den upphandlade 

utbildningsleverantören, Nercia. Däremot har en nära och god dialog kring projektet förts 

mellan Competence, Nercia och regionen, både vid de länsvisa styrgruppsmötena men även 

vid andra tillfällen och arbetsmöten.        

 

Regionens vidare arbete handlar om att fortsätta samverka med relevanta aktörer i länet och 

tillsammans skapa strukturer och arenor som möjliggör att företag kan få den kompetens de 

behöver och att individer har möjlighet att fylla på med kompetens under hela sitt verksamma 

liv. Det handlar även om att utbildning och näringsliv behöver närma sig varandra för att 

kunna föra en dialog och anpassa utbildningar efter de behov som finns. Här kan regionen 

lyfta fram och synliggöra den övergripande strukturen och behoven men det är flera olika 

aktörer som är den del av kompetensförsörjningssystemet och här behöver olika ansvariga 

aktörer arbeta med sin respektive del.   

Ur projektledningens perspektiv  
Delprojektledaren, Competence, har lärt sig att det är möjligt att genomföra ett komplext 

kompetensutvecklingsprojekt som involverar en större grupp företag och ett stort antal 

anställda med mycket kort startsträcka! Vi har lärt oss mer om hur ESF fungerar som 

myndighet och socialfonderna som projektmiljö.  

Competence som organisation har skrivit in i sina stadgar att kompetensutveckling är ett 

prioriterat område för medlemsföreningen. Competence är öppna för att inneha ett flertal olika 

roller inom länets ekosystem och bland våra arbetsgivare, och där ingår projektledarskapet i 

kompetensutvecklingsprojekt. Självklart värnar Competence för intermediärernas roll i hela 

ekosystemet kring samverkan och samverkansorganisationer, med offentliga organisationer 

som beställare och övriga nätverk/samverkansorganisation som intermediär. Competence, 

liksom andra intermediärer, behöver ständigt bygga upp förtroende och kompetens att delta 

själva och tillsammans med andra i ansökningar till t.ex. ESF-rådet för att kunna garantera att 

det tematiska arbetet fortsätter att tillgängliggöras organisationens medlemmar och andra 

projektpartners. Competence tidigare projektmedarbetare Emma Linnman, som varit 

projektledare för Smart kompetens under projektet är sedan några veckor tillbaka anställd hos 

regionen för att leda regionens fortsatta projektledning av uppföljande projekt efter Smart 

kompetens. På det sättet har regionen kunnat rekrytera in personal som är upplärd i 

Competence arbetssätt och kultur. I nuläget finns det inga beslut tagna inom Competence 

kring hur och när frågorna kring drift av kompetensutvecklingsprojekt kan komma att bli 

aktuella igen. Det har så klart finansiella förutsättningar som sin grund. Region 

Västmanland följer upp Smart kompetens 
Som uppföljare till Smart kompetens har Region Västmanland startat ytterligare 

kompetensutvecklingsprojekt utifrån ESF-rådets utlysningar, både projekt som de driver 

själva och som de driver med intermediärer. Nu senast har de startats projekt kopplade till 

permitterade och varslade i Corana-pandemins spår, bland annat riktade till besöksnäringen 

och till större industriföretag i länet.  

Indikatorerna ovan till projektmålen är mycket schematiskt uppsatta. Det vi inte hade 

tidsmässig möjlighet i analysfasen var specifikt att skapa processer på det breda planet, för det 
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egna lärandet och handledarskap samt att rigga större sammanhängande mer verksamhetsnära 

utbildningar som handlar om att processa kultur och värderingar. Där det har hänt beror det på 

att företaget själva har identifierat det och integrerat det i sina utbildningar och i sin 

utveckling. Det målet, och de indikatorerna, har vi enbart kunnat hantera på de sätt och utifrån 

de förutsättningar som det tidsmässigt har getts projektet. En utmaning när så pass många 

olika organisationsnummer och koncerner deltar i ett projekt är att på kort tid komma 

tillräckligt djupt, samtidigt som man bygger upp en fungerande infrastruktur, rapportsystem 

och drift. Om företaget själva redan jobbar med djupa och genomgripande omställnings- eller 

fördjupningsprocesser så kan ett kompetensutvecklingsprojekt som startar för sent komma in 

och stödja det, men annars kan det bli svårt ”komma åt” de frågorna på ett tillräckligt 

långsiktigt och djupt sätt när man behöver börja från början. En lösning för att komma åt det 

perspektivet är nog att inte ha så många företag som man jobbar med samt att kunna utnyttja 

hela projekttiden.   

Användande av resultat 
Regionen kommer genom goda exempel från projektet kommunicera möjligheterna och 

fördelarna med att arbeta med kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning, 

både på företagsnivå men också ur ett individperspektiv. Medverkande företag och individer 

kan agera som ambassadörer. Regionen kommer vidare förvalta projektresultaten och lyfta in 

delar och fånga upp delar som kan vidareutvecklas eller vara inspel till nya insatsområden.  

 

Analysen och nivåskattningen av utbildningarna gällande kvalifikationsnivåerna ser regionen 

som ett användbart underlag för att vidareutveckla dialog och samverkanarenor mellan 

utbildningsaktörer och arbetsgivare. I företagens val av utbildningar i analysen är det en tydlig 

övervikt på kompetensutvecklingsinsatser som ligger på kvalifikationsnivå 5 och 6, eftersom 

dessa nivåer bland annat tillgodoses av olika yrkeshögskoleutbildningar och kvalificerade 

yrkeshögskoleutbildningar kan insatser för att främja och öka kunskap om YH-systemet vara 

ett område för vidareutveckling.  

 

Västmanlands företag kommer fortsätta jobba enskilt och gemensamt med 

kompetensutveckling. För många av företagen är kompetensutveckling själva nyckeln för att 

fortsätta vara nationellt och internationellt gångbara. Vi ser en mycket stor nöjdhet med 

projektet hos företagen och förstår att det under den här perioden har fyllt ett stort behov. 

Enligt företagen kommer behoven kvarstå och öka över tid. Även Corona-problematiken är 

något som företagen behöver skapa lärande och utveckling kring. Inom Smart kompetens har 

de fått en möjlighet att via bidrag kompetensutveckla sin personal. Ifall det inte finns 

möjlighet till bidrag så kommer de så klart bekosta det själva. Flera företag kommer delta i 

regionens fortsättningsprojekt, Ett kompetenslyft för Sverige, som är riggat för företag med 

mer än 250 anställda och där statsstödsreglerna är bortförhandlade. 

 

Region Västmanland kommer integrera delar projektresultaten i det regionala 

utvecklingsuppdraget, det handlar om lyfta och vidareutveckla vissa utvecklingsområden som 

identifierats, till exempel de insikter som framkommit att företagens ledning behöver bygga 

kunskap kring hur de kan arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Utifrån dessa lärdomar 

har bland annat en dialog med Almi inletts där både Region Västmanland och Region Örebro 

tillsammans med Almi undersöker hur deras verksamhet kan stötta företag i att utveckla sitt 

strategiska kompetensförsörjningsarbete. Nercias erfarenheter kopplade till utbildning och 

utbildningsinnehåll samt uppskattning kring nivå enligt SeQf kommer också hanteras av 

regionen för vidareutveckling gällande dialog mellan arbetslivet behov av kompetens och 
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utbildningsanordnare. Erfarenheterna Competence har gjort i dialog med deltagande företag 

gällande kompetenskartläggningen in för utbildningsinsatserna är erfarenheter att bygga 

vidare på i de forum och nätverk som regionen är en del av eller ansvarar för.     

Kommentarer och tips 
Det känns viktigt att adressera vårt arbete med kompetensportalen då själva administrationen 

av ett EU-/ESF-projekt är en viktig beståndsdel och tidsmässigt något som kan få projekt att 

vara på gränsen till omöjliga att genomföra. Före projektet var det många som varnade oss för 

att gå in i sådana här ”farliga” projekt som ESF-projekt klassades som. Internt kan vi så klart 

förstå att själva administrationen av så här många personnummer och individer inte är så 

enkel att få till inom EU-systemen. Vi tycker att kompetensportalen och Antura i stort har 

fungerat bra. RÖ:s förarbete kunde ha varit mer gediget, nu kändes det mer så att vårt 

användande av de digitala plattformarna har fått utvecklats under resans lopp. Vi var ju sist ut 

med våra utbildningspaket, och jag tror att de andra regionerna fick ta större smällar. Det är 

viktigt för aktörer att få så stor behörighet som möjligt till en databas, så att inte allt hänger på 

regionens möjligheter till support och korrigeringar. Det har varit relativt lätt för oss att 

komma in arbetet med kompetensportalen och Antura. Efter ett tag fanns det bra och 

lättförståeliga manualer som hjälpte oss.  

 

I Västmanland fick Nercia en mer central roll kring administrationen av deltagarna än i övriga 

län och vår bild är att de har gjort ett riktigt bra och gediget jobb på sin kant. Och varit 

tvungna att lägga ner en ansenlig tid på administrationen. Vi har haft daglig kontakt med 

deras administrativt ansvarige kring listor, utbildningar och registrering. Merparten av våra 

deltagande företag har också skött sig relativt bra och relativt snabbt skickat efterfrågade 

uppgifter. Självklart finns det alltid något/några företag som inte är lika snabba eller duktiga 

på administration. Då får man påminna mer. Däremot tycker vi att det är förkastligt att en 

myndighet anno 2020 inte godkänner ett mer digitalt och mobilt anpassat signeringssystem, 

till exempel med Bank-ID. Alternativt att inte våra digitala plattformar har haft den 

möjligheten, om det är där som skon klämmer. Och att ESF och EU som myndigheter tycker 

att fysiska papper utan backup är ett optimalt och säkert sätt att spara information på i dessa 

tider av hållbarhet är oroväckande. Man undrar hur många balar papper som vi har avverkat 

för att kunna genomföra ett projekt med ca.2 000 deltagare!  

Det är viktigt att vara tydlig och noggrann gällande styrning, förutsättningar och roller när 

stora projekt som detta ska riggas. Att gemensamt sätta tydliga, väldefinierade och 

uppföljningsbara mål och se till att ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföra de 

planerade aktiviteterna. Stora länsövergripande projekt med flera tusen deltagare kan vara en 

utmaning och det ställer stora krav på att samverkan och förväntan på sådan utvecklas tidigt. 

Balansen och möjligheterna att både göra det konkreta detaljerade arbetet med individer såväl 

som företag samtidigt som vi kan bygga gemensamma strukturer och arbetssätt kan vara en 

utmaning. Här ser vi att projektet har gett insikter om hur vi kan jobba på olika sätt med den 

balansen. 

Rollen som delprojektledare 

Delprojektledarens arbete med att stödja deltagande företag 
Löpande kontakter utifrån en närhetsprincip. Tydlighet. Snabb och tydlig återkoppling. Hög 

tillgänglighet oavsett tid på dygnet. Hög servicenivå. Nära dialog med utbildningsaktören. 

Tydlighet i kommunikationen. Stor närhet till utbildningsaktören. En stor andel av företagen 

är medlemmar, partners till Competence och har deltagit i projekt hos oss tidigare. Många av 
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dem jobbar vi tillsammans med i fem-tio andra frågor och de är både uppdragsgivare och 

medlemmar i den ekonomiska föreningen Competence.  

Förutsättningar för att utföra uppdraget som delprojektledare  
Goda. Både den tidigare projektledaren Emma Linnman och den nuvarande Samuel 

Strömgren har haft fullt mandat från vår arbetsgivare att leda projektet på den tid som behövs. 

Internt har vi inte gjort någon ekonomisk uppföljning på hur ersättningen har täckt vår insats. 

I vissa månader har vi säkerligen lagt ner mer tid än överenskommet. Och då upphandlingen 

av oss gjordes med en fast summa, så är det inte något att diskutera. I de faser då projektet har 

krävt mer tid (t.ex. under vår komprimerade analysfas i Q1 2019), har vi kunnat lägga den 

tiden och frigöra tid hos andra i organisationen.  

Framgångsrikt i delprojektets arbete 
Att vi har lyckats föra ett så pass brett och stort numerärt projekt i hamn med klart begränsade 

personella resurser. Att företagen är så nöjda. Att så stor andel kvinnor har getts möjlighet att 

delta i insatser. Att vi har haft en så stor leverans i projektet i form av antal 

organisationsnummer, deltagare och medfinansieringstimmar – och att vi har överträffat vår 

budget i alla dessa aspekter. Att vi fått lära känna och jobba med Nercia.  

 

Hur de här lärdomarna/erfarenheterna tas om hand i organisationen 
Region Västmanland kommer använda projektresultaten inom ramen för det regionala 
utvecklingsarbetet. Beroende på vilka projektresultat som är relevant att arbeta vidare med 
kan olika delar inom den regionala utvecklingsförvaltningen vara relevanta mottagare. 
Främst kommer enheten för Näringsliv och kompetensförsörjning ansvara för att sprida och 
vidareutveckla de resultat, insikter och lärdomar som projektet Smart kompetens för 
industrin har bidragit med.   
Competence deltar gärna i nya kompetensutvecklingsprojekt och -insatser inom kort. 

Organisationen har byggt upp nätverket, kunskapen och kapaciteten att göra det igen. 


