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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. 

 

 

 

 

 

 



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  3 

 

 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 4 

Syfte, mål och förväntat resultat ....................................................................................................... 5 

Arbetssätt .......................................................................................................................................... 7 

Uppföljning och utvärdering ........................................................................................................... 12 

Projektets resultat ........................................................................................................................... 14 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete ........................................................................... 18 

Lärande ........................................................................................................................................... 20 

Användande av resultat ................................................................................................................... 21 

Kommentarer och tips .....................................................................................................................22 

Rollen som delprojektledare ...........................................................................................................24 

Avslutningsvis .................................................................................................................................26 

 

Bilagor  

14 bifogade bilagor (i ett dokument) innehållande individuella utvärderingar från deltagande 

företag samt en sammanställning.  

  



Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige 

SLUTRAPPORT 
 

 
 
  4 

Sammanfattning 
Skill ägs av 18 industriföretag, tre kommuner samt Region Östergötland.  I ägardirektivet står 

bland annat att vi ska arbeta med både kort- och långsiktig kompetensförsörjning inom 

industrisektorn vilket vi också gjort sedan företaget bildades 1997. Vi har varit upphandlad 

aktör för Östergötlands del i projektet ESF Smart Kompetens i Östra Mellansverige. 

 

Projekt Smart Kompetens syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom 

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

arbetskraft med rätt kompetens.   

 

Målet för projektet är att ge företagen nya synsätt och metoder att hitta rätt kompetens men 

även att skapa rätt kompetens inom företaget. Ytterligare ett mål är att öka omvärldskunskap 

och arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning inom industrin i Östra Mellansverige.   

 

Inför projektet kontaktades ett stort antal företag om intresse att delta. Alla som ville fick gå 

in som deltagare. De som bestämde sig för att delta var Gränges AB, Hydro Excursion AB, 

Scanfil Åtvidaberg AB, Rimaster Electrosystems AB, Polyamp AB, Motala Verkstad AB, ETP 

Transmission AB och Fergas North Europe AB. Företagen har olika verksamhet, olika 

storlek från 18 till över 400 medarbetare och ligger i olika delar av Östergötland.  

 

På Skill har projektet bemannats med projektledare, ekonom, projektansvarig och 

administratör. Styrgruppen för Östergötlands delprojekt har träffats cirka en gång per månad 

och har haft protokollförda möten.  

 

Arbetet i analysfasen resulterade för varje företag i en lång lista över önskade 

kompetensutvecklingsinsatser som man fick gradera efter prioritet. Horisontella principer 

har genomsyrat hela projektet.  

 

Projektledaren har lagt ned ett stort arbete på att hitta rätt utbildningsföretag och rätt 

utbildningar. Totalt skickade vi ut över 300 offertförfrågningar.   

 

I genomförandefasen, från juni 2019 till juni 2020 genomfördes ca 120 utbildningar med fler 

än 1000 deltagare och över 25000 utbildningstimmar. Det har krävt en detaljerad tidplan 

och en tydlig och god kommunikation.  

 

Bland de faktiska resultaten kan nämnas:  

 

1. Höjd kompetens för anställda:  

 5 av 8 företag har genomfört utbildningssatsningar som berör samtliga på företaget 

 Av samtliga anställda har 75 % genomfört utbildningsinsatser. Det ger 1051 unika 

individer av totalt 1400 personer 

 Områden för kompetenshöjande insatser har till exempel varit inom svets, svarv, 

hydraulik, IT, ledarskap, PLC, lager och smörjning, verksamhetssystem, 

produktionsteknik, medicinteknik, projektledning, LEAN, arbetsrätt, 

förhandlingsteknik, sälj, mätteknik, ritningsläsning, lödning, ultraljud, gjutmaskin, 

robot, effektivitet, stresshantering, psykosocial arbetsmiljö, ekonomi, företagskultur, 

värderingar, moral och etik.  
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2. Mer inkluderande rekrytering och arbetsplatser:  

 70% av medarbetarna har fått direkta utbildningsinsatser inom de horisontella 

kriterierna samt insatser från Add Gender 

 

3. Stärka deltagande företags förmåga till strategisk kompetensförsörjning:  

 Dels genom rena ledarskapsutbildningsinsatser, men också genom att tillämpa 

arbetssätt som ska kunna fungera även efter att projektet är slut. Se modellen från  

metodutvecklingsprojektet ESF Smart Industri i Östra Mellansverige  

 Omvärldsanalys i form av öppna föreläsningar om aktuella ämnen 

 Vi har också sett att det är möjligt att genomföra kompetensutvecklingsinsatser i 

högkonjunktur genom bland annat god planering 

 

4. Stärka deltagande företagens egna lärande  

 Teknikcolleges Handledarutbildning genomfördes på 75 % av deltagande företag  

 Deltagande företag har valt att utbilda så kallade ”super users” för att på så sätt 

föra kunskapen vidare  

 Vår lokala utvärdering samt avslutningssamtal visar ett högre intresse och positiv 

inställning till utbildning hos företagens medarbetare är innan 

 

Företagen har varit nöjda, både med utbildningarna och projektledaren. I vår egen 

utvärdering får kommunikation, lyhördhet och stöttning mycket bra betyg.  

 

Med projektets implementerade arbetssätt samt det goda resultat som påvisats tror vi att 

medverkande företag kommer att fortsätta arbeta med kompetensförsörjningsprocessen och 

kan därmed fungera som spridare och förebilder för andra företag i regionen.  

Syfte, mål och förväntat resultat 
Projekt Smart Kompetens syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom 

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

arbetskraft med rätt kompetens.   

Målet för projektet är att ge företagen nya synsätt och metoder att hitta rätt kompetens men 

även att skapa rätt kompetens inom företaget. Ytterligare ett mål är att öka omvärldskunskap 

och arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning inom industrin i Östra Mellansverige. 

Målen var gemensamma för alla delprojekt.  

Vi förväntade oss att genom projekt Smart kompetens skapa ett större intresse för 

kompetensutveckling inom industrin. Få verksamhet och medarbetare att se möjligheter att 

kompetensutveckla både i låg- som högkonjunktur. Ändra tankesätt och attityder kring 

varför man skall utbilda sig och vad det kan leda till för den enskilda individen. Skapa en 

medvetenhet kring strategisk kompetensförsörjning och hur man väver in detta 

i det strategiska och vardagliga arbetet i verksamheten. Stärka kvinnors möjligheter till 

utveckling inom industrin och öka kunskap inom jämställdhet, 

ickediskriminering och tillgänglighet.   
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Jämställdhet och övriga horisontella principer  
Inför projekt Snart Kompetens gjordes en jämställdhetsanalys som en del i projektansökan. 

Resultatet visade att kvinnor generellt sett fick mindre kompetensutveckling och hade 

mer monotona och enformiga arbetsuppgifter. Tidigt i projektet tog 

vi upp jämställdhetsfrågan samt även tillgänglighet och ickediskriminering. Distansering och 

motstånd när det gäller dessa frågor är inte ovanligt, kanske mest beroende på 

kunskapsbrist eller avsaknad av rutiner och metoder. Det resulterade i vårt fall i att företagen 

insåg värdet av utbildningsinsatser för att synliggöra de horisontella principerna och öppna 

upp för diskussioner och nya tankar. Vi hittade bra utbildare på området och vi är glada över 

att flera av företagen utbildade alla medarbetare.   

Skill – en intermediär aktör  
Skill ägs av 18 industriföretag, tre kommuner samt Region Östergötland. De har gett oss ett 

utmanande och samtidigt fantastiskt uppdrag – att vara den mest engagerade partnern för 

kompetensförsörjning i industri- och tekniksektorn. Vi fungerar som en naturlig 

samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk och matchar talanger 

med rätt uppdragsgivare samt arbetar aktivt för att utveckla arbetsmarknaden. Vi har på 

grund av vår ägarbild fått uppdrag som t.ex. Processledare för Teknikcollege Östergötland 

och projektledare för Industridag Östergötland. Vi ser kompetensförsörjningsfrågan ur flera 

perspektiv, se till att det finns rätt utbildningar i Östergötland, att inspirera fler att välja 

tekniska utbildningar och yrken, attrahera och inkludera nya grupper t.ex. nyanlända, samt 

kompetensutveckling för redan anställd personal i den snabba tekniska utvecklingen. Vi fick 

frågan från Region Östergötland om att vara delprojektägare i ett tidigare ESF-projekt, Smart 

Industri i Östra Mellansverige. Här byggde vi upp en kompetens i att driva ESF-projekt och 

tog också fram en modell för hur företagen kan arbeta med kompetensförsörjningsprocessen. 

Nuvarande projekt såg vi som en naturlig fortsättning på det förra och då Region 

Östergötland skulle upphandla en aktör som skulle få ansvar för Östergötlands delprojekt 

lämnade vi in ett anbud och vann upphandlingen.  

Deltagande företag  
Skill var en av delprojektägarna i ett tidigare ESF-projekt, Smart Industri i Östra 

Mellansverige, som var ett metodutvecklingsprojekt. Inför det projektet kontaktades ett  

30-tal företag om medverkan av antingen Skill eller IF Metall. Dessa företag fanns antingen 

bland Skills ägare och kunder, i samarbetet kring Teknikcollege Östergötland och/eller 

Industridag Östergötland eller var så stora att de hade egen fackklubb. Resultatet blev 

sju pilotföretag av olika storlek och med olika verksamhet. Under projektet informerade vi 

vid några tillfällen på fackliga möten, Teknikcolleges regionala styrgrupp samt Skills fackliga 

nätverk och intresset var stort från både företagsledningar och fackligt håll.  

 

När sedan ansökan till detta projekt började skrivas fram tillfrågades de sju pilotföretagen 

om de var intresserade av att medverka även i nästa projekt och tre av dem tackade ja.  

Kompetensutveckling är en av kärnfrågorna för IF Metall. Bland annat är de en av 

organisationerna som ingår i Industrirådet som äger Teknikcollegekonceptet (se 

www.teknikcollege.se).  Skill har uppdraget att vara processledare för Teknikcollege 

Östergötland och här samarbetar vi bland annat med både Teknikföretagen, Unionen och  

IF Metall.  

När det gäller företagsmedverkan i detta projekt tog IF Metall i Östergötland ett stort ansvar 

och besökte och informerade ett 30-tal företag om det kommande projektet. De träffade 
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lokala klubbar och företagsledning. Skill informerade också i våra företagsnätverk och 

pratade med mindre företag som saknar fackklubbar för att möjliggöra deras medverkan. 

Dörren var alltså öppen för ett stort antal företag och alla som ville delta fick delta.  

 

Arbetssätt 
Resultatet för Östergötlands del i det tidigare metodutvecklingsprojektet ESF Smart Industri 

i Östra Mellansverige blev en modell för strategisk kompetensförsörjning, den finns på   

https://skill.se/om-skill/digital-slutmetod/.   

 

 
”Strategisk kompetensförsörjning handlar om att långsiktigt kunna attrahera, utveckla och 

behålla medarbetare för att säkerställa den kompetens som organisationen behöver för att nå 

uppsatta mål. Genom att klicka dig fram i processen kan du ta del av information och 

handledning om hur du arbetar systematiskt med kompetensförsörjning. Du kan i de fem 

delprocesserna välja mellan två olika ambitionsnivåer, Grund och Avancerad. Metoden ska 

hjälpa till att integrera mjuka frågor som delaktighet och kommunikation i kompetensarbetet 

och underlätta för företag att lyckas med sitt arbete för en mer attraktiv och tillgänglig 

arbetsplats.” 

Modellen är klickbar och leder till länkar, metoder, exempel på hur man kan göra. Här fanns 

således det som behövdes i detta projekt, färdigt att tillämpas. 

I Östergötland har fokus legat på att få företagen att se ett samband mellan 

kompetensutveckling och verksamhetsplan. Om man kan koppla samman dessa 

https://skill.se/om-skill/digital-slutmetod/
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två delar ökar möjligheten till en större motivation bland medarbetarna samtidigt 

som utfall och resultat av utbildningsinsatserna blir mer relevant för verksamheten.   

 

Vi har under analysfasen byggt upp ett arbetssätt med företagen. För att identifiera vilka 

kompetensutvecklingsinsatser som behövts samt vilka som bör få tillgång till dessa 

insatser har vi använt oss av SWOT-analys. Företagen har fått visualisera sina 

verksamhetsmål 3 till 5 år fram i tiden, smått som stort, utan begränsningar. SWOT-analysen 

har hjälpt företagen att identifiera sina styrkor, svagheter och hot men framförallt 

möjligheter, vilket har varit positivt ur flera aspekter.  

Hot och utmaningar har varit den del av analysen som har fört projektet framåt. Dessa 

hot och utmaningar har kunnat omvandlas till utbildningsinsatser som varit nödvändiga 

för att företagen ska kunna nå sina mål om 3 till 5 år. För att säkra att rätt medarbetare 

på företagen skulle få del av rätt utbildningsinsats gjordes en GAP-analys, 

där differensen mellan nuläge och önskat läge låg till grund för beslut om vem eller vilka som 

var bäst lämpad för utbildningsinsatser. Vi testade ett analysverktyg, GAPLESS, som 

innehåller kunskapsmatriser, utbildningsmatriser och rollbeskrivningar och som levererar 

grafer och spindeldiagram. 

 

Tidplanen för hela projektet har tydligt kommunicerats till och befästs hos företagen.  

Kommunikationen med företagen har varit tät. Under analysfasen träffades projektledare 

och ansvariga på företagen varje vecka samt stämde av på telefon däremellan. Alla 

inblandade fick även ett veckobrev med syfte att ge alla inblandade samma information 

samtidigt och för att skapa en samhörighet och ägandeskap för projektet. Via breven fick 

deltagande företag tydlig information om hur vi låg till i projektet och vad som behövde göras 

för att vi skulle nå de uppsatta målen. Vi skapade delaktighet. 

Företagen fick hemläxor inför nästkommande möten vilket var en förutsättning för att 

tidplanen skulle hålla. Detta skapade ett stort engagemang på företagen. Det blev tydligt vem 

som ansvarade för vad och fick alla att göra sin insats för att nå i mål.  

 

Arbetet i analysfasen resulterade för varje företag i en lista över önskade 

kompetensutvecklingsinsatser som i flera fall blev mycket lång. Därför fick man också 

gradera efter prioritet då det varken fanns tid eller pengar att genomföra allt under 

projekttiden. Redan i de workshops som hölls tillsammans med flera av 

företagen under framskrivningen av ansökan identifierade man utvecklingsbehov 

inom omvärldskunskap, individens lärande och engagemang, ledarskap samt 

företagsspecifika tekniska insatser såsom automatisering, mätteknik, underhåll. Detta visade 

sig stämma bra med det som blev de faktiska kompetensutvecklingsinsatserna. De flesta 

företagen har satsat mycket på utbildningar med mjuka värden i fokus så som 

arbetsmiljö, förhållningssätt, etik och moral, mobbing, företagskultur, handledning, med 

mera. I dessa fall har i stort sett hela företaget utbildats. Flera har satsat på 

ledningsutveckling. Listan har också varit lång när det gäller tekniska utbildningar så som 

hydraulik, CNC, robot, lager och smörjning, pressoperatör, svets, svarv och travers.  

 

Projektledaren har lagt ned ett stort arbete på att hitta rätt utbildningsföretag och rätt 

utbildningar. Upphandlings- och bedömningsunderlag har tagits fram och offertförfrågan har 

skickats till 3 företag per utbildningsområde. 

Stor vikt har lagts vid att företagen ska få precis den utbildning de behöver och i de allra 

flesta fall har kravet också varit att utbildaren kommer till företaget och utbildar för att det 
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ska bli så tidseffektivt som möjligt för företagen. Totalt skickade delprojekten ut över 300 

offertförfrågningar. I flera fall efterfrågade flera företag samma eller liknande utbildningar 

vilket gjorde att vi dessutom kunde handla upp kostnadseffektivt. Att utbildningsföretagen 

fick veta i offertunderlaget att förfrågan gick till flera aktörer tror vi också bidrog till 

kostnadseffektiviteten. En av de utmaningar vi beskrev i projektansökan var att det var svårt 

att hitta bra och rätt utbildningar. Projektet har visat att så inte är fallet, men att det kan ta 

tid att hitta rätt.    

Under analysfasen identifierades också önskemål om att få veta mer om till exempel ny 

teknik och hur man hanterar konflikter mellan generationer. Detta fångade projektledaren 

upp och bjöd in samtliga företag till gemensamma föreläsningar om bland annat 

gamification och generationer.  

 

Tidigt fick både IF Metall och Teknikföretagen frågan om medverkan i projektet och i 

styrgruppen. Från andra sammanhang som till exempel Teknikcollege är vi vana vid att 

arbeta tillsammans med parterna. Vi såg det inte som möjligt att ha åtta 

företagsrepresentanter i styrgruppen och om bara några skulle delta skulle de enbart kunna 

representera sitt eget företag. Här hade Teknikföretagen kunnat ta en övergripande roll. 

Dock tackade Teknikföretagen nej på grund av tidsbrist. 

IF Metall såg det dock som självklart att delta i projektet och hade också möjlighet att avsätta 

resurser för detta, så vårt delprojekt har haft ett nära samarbete med IF Metall. 

Företagsledningarna har haft ett nära samarbete med projektledaren på andra sätt. De 

fackliga kontakterna har gett oss en bra relation med företagen samt den insyn i och 

förståelse för verksamheten som behövs för ett lyckat projekt. De representanter som varit 

med på möten på företagen, men framförallt i vår lokala styrgrupp jobbar nära de 

medarbetare som berörts mest av detta projekt, vilket i sin tur medför att alla röster blir 

hörda. Kommunikation, lyhördhet och förståelse tillsammans med rätt laguppställning tror 

vi medverkar starkt till ett lyckat projekt.  

Horisontella kriterier  

Delprojekt Östergötland har under projektets gång haft de horisontella kriterierna i 

fokus. Genom företagens medarbetarundersökningar kunde vi tidigt i samråd med företagen 

konstatera att denna typ av frågor krävde flera åtgärder utöver Add Gender som genomförde 

sin genomlysning på samtliga företag i projektet. Genom att komma som utomstående 

projektledare med ett redan uppbyggt förtroendekapital har vi kunnat diskutera detta på en 

prestigelös nivå och med en mjukare infallsvinkel. Vi har fört en dialog istället för att någon 

hamnar i försvarsposition som snarare stjälper än hjälper.   

Resultatet har blivit en omfattade satsning på utbildningar i förhållningssätt, etik och moral, 

jämlikhet och arbetsmiljöhöjande utbildningar. Glädjande är att flera av företagen har tyckt 

att detta är så viktigt att hela företaget har fått gå dessa utbildningar.   

Add Gender har haft olika inverkan på företagen beroende på vilken input de fått i sin 

analys. Jämställdhetsfrågan har en viss laddning och det visar även resultaten. Dock har 

nyfikenhet kring frågan väckts på samtliga företag oavsett om det är positivt eller 

negativt. Samarbetet med Add Gender har i det stora hela varit positivt och vi 

har företag i projektet som kommer att aktivt jobba vidare med dessa frågor samt 

fortsätta samarbeta med Add Gender.   

Arbetssätt och organisation i delprojektet  
På Skill har projektet bemannats med projektledare, projektekonom samt projektansvarig. I 

senare delen av projektet har vi även kompletterat med en administratör. Gruppen har 
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träffats varje måndag för att gå igenom nuläget, vad som hänt sista veckan och vad som är på 

gång. På så sätt har informationen spridits till flera och projektledaren har haft stöttning då 

det har behövts.  

 

Styrgruppen för Östergötlands delprojekt har träffats cirka en gång per månad och har haft 

protokollförda möten. Styrgruppen har bestått av, förutom Skills projektmedarbetare, tre 

representanter från IF Metall, samt representanter från huvudprojektägaren Region 

Östergötland. Vi har haft en agenda med fasta punkter och samtliga deltagare har i god tid 

före mötet fått möjlighet att föreslå punkter och ämnen till nästkommande möte. Den här 

typen av möten blir till stor del informerande, dock har vi alltid haft diskussionspunkter på 

agendan såsom “Vad händer efter projektet? “Spridning”, “Implementering” och “Lärande i 

projektet”.  

 

Genom tät kontakt, tydlig kommunikation och att finnas till hands för företagen har vi skapat 

den relation med företagen som vi tycker har behövts för att genomföra detta projekt. Projekt 

Smart kompetens har en utmanande storlek och omfattning som kräver ett gediget teamwork 

från alla inblandade. Genom veckobrev, uppföljningssamtal och avstämningar med 

deltagande företag har vi på detta sätt kunnat stötta och finnas till hand när och där det 

behövts som bäst. Styrgruppen har hela tiden fått tillgång till samma information.  

 

För att alla parter skulle få en samsyn för projektet oavsett projektgrupp, företag eller 

leverantör skapades tydliga rutiner och riktlinjer. Exempel på rutiner är hantering av 

deltagarlistor, hur lång tid innan utbildningsstart som projektledaren behöver få in namn på 

deltagare för att hinna administrera i utbildningsportalen, faktureringsvillkor 

för leverantör, rapportering från företag in till projektet när det gäller kommande 

utbildningar och deltagare, att inskickande av underskrivna deltagarlistor från 

leverantörerna krävs innan fakturan kunde skickas och betalas. Det har varit viktigt att detta 

har efterföljts då vi har varit många som omfattats av detta projekt, reglerna har varit lika för 

alla vilket har underlättat processer och flöden.   

 

Vi har kommunicerat med tydliga återkommande bilder i detta projekt för att på så sätt 

försöka skapa hållbarhet i arbetssätt och tänkande. Symboler vi använt är till exempel att 

varje vattendroppe ger ringar på vattnet och att det behövs ett lok för att tåget ska orka ända 

fram.   

 

Vikten av uppföljning har varit avgörande för resultatet. Genom uppföljning skapas 

dedikation. Man får en medvetenhet om att det jobb man åtagit sig kommer att 

“kontrolleras” på något sätt. Kontrollen är inte till för att granska vad som inte blivit gjort, 

utan för att ta tempen på tidsplanen och med det ha möjlighet att skapa åtgärder där det 

behövs. Rollen som projektledare är att finnas till hands, koordinera, kommunicera, stötta 

och hjälpa där det behövs.   
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Samverkanspartners  

Delprojektet i Östergötland har varit ett samarbete mellan Skill och de åtta deltagande 

företagen. Antal anställda nedan avser projektstart och kan ha ändrats under projekttiden. 

 

Gränges AB i Finspång har 440 anställda varav 80 kvinnor, 360 män. Huvudsaklig 

verksamhet: Framställning av aluminiumprodukter, i huvudsak aluminiumband för 

värmeöverföring. 

 

Hydro Excursion AB i Finspång har 225 anställda varav 31 kvinnor, 194 män. 

Huvudsaklig verksamhet: Strängpressning av aluminiumprofiler samt bearbetning av 

aluminium. 

 

Scanfil Åtvidaberg AB har 235 anställda varav 61 kvinnor, 174 män. Huvudsaklig 

verksamhet: Kontraktstillverkning, produktutveckling och logistiklösningar samt 

systemintegration av komplexa produkter vilket innebär slutmontering av bland annat 

medicinteknisk apparatur.  

 

Rimaster Electrosystems AB i Rimforsa har 151 anställda varav 44 kvinnor, 107 män. 

Rimaster är ett privatägt företag som startades 1982. Från början inriktades tillverkningen 

mot mekaniska produkter av olika slag, från verktygsvagnar till sopmaskiner, och 

kompletterades med uppdragstillverkning för externa kunder. Numera har verksamheten 

breddats till att omfatta även tillverkning och montering av elektronik och elsystem. ”Special 

Vehicles” är idag ett av företagets fokusområden.  

 

Polyamp AB i Åtvidaberg har 19 anställda varav 10 kvinnor, 9 män.  Huvudsaklig 

verksamhet: Produktion av elektronikprodukter, både komponenter och hela system.  

 

Motala Verkstad AB i Motala är ett av Sveriges äldsta industribolag. Det grundades 1822 

av Baltzar von Platen och blev snabbt betydelsefullt för den industriella utvecklingen i landet. 

Von Platens huvudsakliga syfte var att skapa en förbindelse mellan nord- och Östersjön idag 

kallad Göta Kanal. Åtskilliga projekt och produkter har byggts, producerats och levererats 

genom åren, bland annat mer än 1300 lok, över 800 broar och fler än 400 fartyg. Motala 

Verkstad och Motala Verkstad Group har 57 anställda varav 5 kvinnor, 52 män.  

ETP Transmission AB i Linköping har 57 anställda varav 12 kvinnor, 45 män. 

Huvudsaklig verksamhet: Utvecklar och tillverkar hydrauliska axel- och navförband med hög 

precision till trä- metall- och transmissionsindustrin. 

 

Fergas North Europe AB har 96 anställda varav 17 kvinnor, 79 män. Företaget grundades 
för över 70 år sedan av Lennart Wallman och drivs idag av tredje generationen Wallman. 
Man tillverkar fläktkomponenter och fläktar för en mängd olika områden, bland annat till 
bilindustrin där de ingår i ventilerade bilstolar. 

 

IF Metall Östergötland och Region Östergötland har ingått i styrgruppen tillsammans med 

Skills projektpersonal.  
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Kompetensförsörjningsfrågor, bland annat Teknikcollege drivs av Industrirådet där 

Teknikföretagen och IF Metall är viktiga organisationer. Vi hade gärna sett att båda parterna 

deltagit i styrgruppen. Dock tackade Teknikföretagen nej på grund av tidsbrist.   

 

Övriga inblandade har varit de utbildningsföretag som levererat utbildningar. I övrigt har det 

inte funnits några andra samarbetspartners i Östergötlands delprojekt.   

Huvudprojekt och extern utvärdering  
Förväntningarna i Östergötlands delprojekt var att få en tydlig styrning från huvudprojektet, 

alltså ett upplägg där vi som delprojektledare var “springare” åt ett huvudprojekt som satte 

rutiner, gjorde uppföljningar och satte deadlines. Detta visade sig dock inte stämma med 

hur huvudprojektet valde att styra detta projekt och kanske beror det på att beslutsvägarna är 

längre i en stor organisation som region Östergötland. Förväntningarna var stora från 

deltagande företag och tiden kändes knapp, så därför skapade vi egna rutiner, tydliga 

deadlines och förutsättningar för att nå de mål som sattes upp.   

Projektets utvärderare från Sweco har varit till stor hjälp genom att förtydliga och 

konkretisera de mål som sattes upp för projektet. De har följt upp och visat intresse vilket har 

gett oss en stöttning som var över förväntan. Det har varit mycket positivt att de har varit 

med från första början. Det har gett dem en god inblick hur delprojektledarna har jobbat för 

att nå de uppsatta målen. Det har även underlättat vid uppföljning och utvärdering då de 

varit väl insatta i planer, situationer och riskanalyser under resans gång. Sweco har 

varit till hjälp för oss som delprojekt och därmed en indirekt hjälp till företagen. Deras 

förtydligande av mål och vägen framåt gjort att vi som delprojekt har kunnat styra åt rätt håll 

och på så sätt underlättat för företagen att förstå och nå målen.   

Uppföljning och utvärdering 
Deltagande företag har i samverkan med delprojektledaren arbetat med både uppföljning och 

utvärdering. De utbildningsinsatser som identifierats i analys- och 

planeringsfas har upphandlats och noggrant dokumenterats av delprojektledaren och 

därefter kommunicerats till deltagande företag. Varje företag har ansvarat för att individer 

som är i behov av utbildningsinsatsen i fråga deltar på den utbildning som 

delprojektet upphandlat. Kommunikationen med ansvarig kontaktperson på respektive 

företag har skett löpande. En närvarolista har funnits tillgänglig vid varje enskilt kurstillfälle 

och därmed har deltagandet kunnat följas upp.  

Varje utbildningsinsats har följts upp med företagens kontaktpersoner, ofta genom ett 

telefonsamtal eller vid ett besök på företaget, för att säkerställa kvalitet och måluppfyllnad. 

Efter varje avslutad utbildning har dessutom deltagarna fått svara på en utvärderingsenkät. 

Denna enkät har sedan skickats vidare till delprojektledare via kontaktperson på företaget. 

Har resultatet visat att företagen inte varit nöjda och att leverantören inte har levt upp till 

förväntningar har vi från delprojektets sida vidtagit åtgärder till exempel i form av reducerad 

utbildningsavgift, eller en ny korrigerad utbildning utan kostnad.  

 

Delprojektledaren har haft täta kontakter med förtagens kontaktpersoner och 

utbildningsleverantörerna och därmed säkrat att insatser som genomförts har stämt överens 

med de utbildningsplaner som sattes upp i analys- och planeringsfas. I något fall upptäckte vi 

tidigt att en utbildningsinsats inte motsvarade förväntningarna och kunde då informera 
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utbildningsföretaget om detta. De fick då möjlighet att rätta till genom att göra om insatsen 

med annan utbildare.  

I många fall har utbildningsleverantörerna på eget initiativ genomfört kursutvärderingar för 

att säkerställa att deltagarna är nöjda med utbildningsinsatsen. Detta har vi självklart tagit 

till vara.   

 

När det gäller utvärdering av insatsernas effekt ligger ansvaret för mätningen på den externa 

utvärderaren SWECO. Detta betyder inte att delprojektet helt har släppt utvärdering av 

resultat, detta har dock inte gjorts på individnivå. Effekter av en utbildningsinsats kan vara 

svåra att mäta. I vissa fall är effekten av en utbildning påtaglig eftersom individen till 

exempel har kunnat höja sin yrkesmässiga behörighet genom att få ett nytt certifikat som 

bekräftar en kompetensförflyttning. Ett exempel på detta är de som genom delprojektets 

insatser tagit truckkort eller gått en traversutbildning. Andra utbildningar, till 

exempel utbildningar som syftar till att stärka kunskap och medvetenhet gällande 

horisontella principer är inte lika “enkla” att mäta effekt och resultat av. Vi kan mäta hur 

många som har deltagit men huruvida vi har lyckats med någon form av förflyttning när det 

gäller attityder och värderingar är betydligt svårare.  

 

Östergötlands projektledare har tagit fram en egen enkät som samtliga åtta företag har svarat 

på. Vi har i samråd med företagen skickat enkäten till ett 20-tal företagsrepresentanter och 

några utvalda anställda. Delprojektledaren har också haft avslutningssamtal med 

kontaktpersonerna på företagen. Se bifogade bilagor.  

 

På ÖMS-nivå har delprojektet följts upp i utbildningsportalen utifrån medfinansiering och 

deltagare. Den statistik som skickades ut veckovis har vidarebefordrats till företagens 

kontaktpersoner som därmed kunnat följa utvecklingen kring medfinansiering och 

deltagarantal. Insatserna har även följts upp via lägesrapporter som skickats in månatligen.   

Den externa utvärderaren, SWECO, har genom sina delrapporter bidragit med kunskap och 

vägledning för delprojektet. De har i samverkan med delprojekten vässat projektmålen och 

hjälpt till att formulera effektmål och indikatorer på ett sätt som gör att dessa är 

uppföljningsbara. Deltagarenkäten förväntas visa huruvida projektets effektmål kan 

uppfyllas eller inte.   
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Projektets resultat  

Region Östergötland 

Delprojekt 

Östergötland 

Deltagare  
Antal unika 
projektdeltagare som 
rapporterats in som 
deltagare i projektet 

Totalt 

antal 

unika 

individer  
Kvinnor Män 

Gränges AB  71 240 311 

Hydro Excursion AB 23 131 154 

Scanfil Åtvidaberg AB 70 174 244 

Rimaster 

Electrosystems AB 

38 97 135 

Fergas East North AB 11 70 81 

Polyamp AB 14 12 26 

ETP Transmission AB 9 51 60 

Motala Verkstad AB 0 19 19 

Motala Verkstad Group 

AB 

4 17 21 

Total  240 811 1051 
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Det förväntade resultatet av projektet 
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   • 80 % av 
anställda 
deltagare ska 
uppleva höjd 
kompetens  
 
• 80 % av 
anställda 
deltagare känner 
sig tryggare i sin 
yrkesroll  
 
• 90 % av 
anställda 
deltagare är 
positiva till fortsatt 
kompetens-
utveckling  
 

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

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

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

 

Anledningen till att vi ser de resultat som vi ser tror vi beror på det engagemang, dedikation 

och driv som våra deltagande företag visat. Tydliga riktlinjer i kombination 

med tät kommunikation och lyhördhet från delprojektledare om vad som har krävts för att nå 

de uppsatta målen har varit avgörande. Spelreglerna har varit lika för alla oavsett storlek på 

företagen. Allas bidrag har haft lika stor vikt.   

En framgångsfaktor är att vi inte har dolt utmaningen i att genomföra 19 056 

utbildningstimmar på tio månader. Det hade för många setts som en omöjlighet.  

Om vi tittar på de faktiska resultaten enligt de målområden som sattes ser vi följande:   
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1. Höjd kompetens för anställda  

 5 av 8 företag har genomfört utbildningsinsatser som berör samtliga på 

företaget.   

 Av samtliga anställda har 75 % genomfört utbildningsinsatser. Det ger 1051 unika 

individer av totalt 1400 personer. De övriga 25% har därmed inte omfattats av 

någon utbildningsinsats. Anledningarna till det är många. Anmälda individer kan 

ha blivit sjuka eller haft VAB och inte kunnat delta i en insats. 

Produktionsrelaterade frågor kan ha prioriterats i stället för en tänkt utbildning. 

Coronapandemin satte mot slutet käppar i hjulet på olika sätt. 

 Områden för kompetenshöjande insatser har till exempel varit inom svets, svarv, 

hydraulik, IT, ledarskap, PLC, lager och smörjning, verksamhetssystem såsom 

Monitor och Maintmaster, produktionsteknik, medicinteknik, projektledning, 

LEAN, arbetsrätt, förhandlingsteknik, sälj, mätteknik, ritningsläsning, 

specialkunskaper inom lödning, specialkunskaper inom  ultraljud, gjutmaskin, 

robot, både grund- och specialutbildningar, effektivitet, stresshantering, 

psykosocial arbetsmiljö, ekonomi, företagskultur, värderingar, moral och etik.  

 Vår lokala utvärdering samt avslutningssamtal visar ett högre intresse och positiv 

inställning till utbildning är innan. Samt att vissa av verksamheterna har valt 

att lägga in utbildningsplanen i företaget egna verksamhetsplan för att 

göra kompetensutveckling och individens egen utveckling till en naturlig del av 

företagens verksamhetsmål. 

 

2. Mer inkluderande rekrytering och arbetsplatser  

 Samtliga företag har tagit del av Add Genders rapporter. Två av företagen valde 

att avstå från Add Genders medverkan. Dessa företag har istället fått ta del av en 

generell rapport baserat på företagens information från bland annat hemsidor.   

 Ett av deltagande företag har valt att arbeta vidare med Add Gender på grund 

av resultatet av deras rapport.   

 Förutom Add Gender så har 70 % av deltagarna i projektet fått direkta 

utbildningsinsatser inom de horisontella kriterierna. Resultatet har blivit 

en omfattade satsning på utbildningar i förhållningssätt, etik och moral, 

jämlikhet och arbetsmiljörelaterade utbildningar. Glädjande är att flera 

av företagen tyckt att detta är så viktigt att hela företaget har fått gå dessa 

utbildningar.   

 

3. Stärka deltagande företags förmåga till strategisk kompetensförsörjning  

 Vi har satt kompetensförsörjning och kompetensutveckling i relation till 

verksamhetsåret  

 Vi har använt modellen för strategisk kompetensförsörjning från 

metodutvecklingsprojektet ESF Smart Industri i Östra Mellansverige. Se: 

https://skill.se/om-skill/digital-slutmetod/.  Bland annat SWOT  

(Strength, weaknesses, opportunities, threaths) samt att se kopplingen 

mellan kompetensutveckling och företagets strategiska verksamhet för att skapa 

relevans mellan företagens vision och medarbetarens kompetensutveckling.  

 Tagit hjälp av medarbetarundersökningar och kompetensmatriser för att hitta rätt 

deltagare till rätt utbildning samt testat verktyget Gapless 

https://skill.se/om-skill/digital-slutmetod/
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 Provat analysverktyget GAPLESS, som innehåller kunskapsmatriser, 

utbildningsmatriser och rollbeskrivningar och som levererar grafer och 

spindeldiagram. 

 Kompetenskartläggningar kopplat till verksamhetsmål  

 Kopplat verksamhetsmål till individ  

 Identifierat dolda talanger  

 Omvärldskunskap 
  

4. Stärka deltagande företagens egna lärande  

 Teknikcolleges Handledarutbildning genomfördes på 75 % av deltagande företag. 

Utbildningen är framtagen för att ta emot gymnasie- och vuxenelever på ett bra 

sätt under praktik, APL eller LIA, men ger också bra stöd för den som ska lära upp 

en ny medarbetare, eller lära ut något till en kollega. Utbildningen innehåller 

också avsnitt om inkludering, diskrimineringslagstiftning och arbetsmiljölagar.  

 Deltagande företag har valt att utbilda så kallade ”super users” för att på så sätt 

föra kunskapen vidare.  

 När en medarbetare slutar eller går i pension försvinner ofta viktiga kunskaper ut 

genom dörren. Vi har lärt ut en enkel metod för att ”tanka av” kunskap. Enkelt 

beskrivet så får medarbetaren notera allt han/hon gör under en dag eller vecka för 

att synliggöra alla moment och arbetsuppgifter.  

  

Dialogen med företagen har varit öppen och transparent. Medvetenheten om att kraven 

skulle bli höga på verksamheten men framförallt på deras medarbetare fanns där från början, 

också att det inte skulle finnas några kryphål eller genvägar för att klara detta.  

 

Kontinuerlig stöttning när allt inte var på topp hos företagen fick dem att ge lite 

extra. Känslan att det inte fungerade inföll sig helt enkelt aldrig. Det bevisades om och om 

igen att det som kändes omöjligt kunde bli möjligt. När det uppstod problem så löste vi det 

tillsammans med företagen för att sedan jobba vidare. Dag efter dag, utbildning efter 

utbildning.   

Det som är spännande är valen av kompetensutvecklingsinsatser. Många insatser handlar om 

ledarskap, förhållningssätt och den psykosociala arbetsmiljön på företagen och detta har 

omfattat och påverkat många av företagens medarbetare.  

 

Företagen har också identifierat behov av teknisk kompetensutveckling på olika nivåer. Vissa 

utbildningar är svåra att tillgodogöra sig om man inte är 100 % dedikerat till uppgiften. 

Exempel på en sådan utbildning är IWS (Internationell svetsspecialist) där deltagaren antogs 

via validering och där man inte får sitt diplom utan 100 % närvaro och att klara fyra svåra 

tentor.  

 

En annan utbildning som är värd att nämna är kontroll av svetsfogar med ultraljud, en 

komplicerad och svår utbildning som vissa deltagare valde att inte fullfölja på grund 

av svårighetsgraden. Detta visar att företagen valde att verkligen satsa på det som kunde göra 

skillnad i framtiden och ge dem möjlighet till förflyttning på marknaden.  

 

Det är spännande att man redan nu kan se en viss attitydförändring bland medarbetarna. 

Både när det gäller inställning till utbildning men framförallt inställningen till varandra. 
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Vi lade utbildningar inom ämnen som etik och moral, förhållningssätt och jämställdhet tidigt 

i projektet. Detta var ett strategiskt val av företagen då de kände att om vi skall bygga upp 

attityder och förhållningssätt från grunden så behöver vi ta det först. Det gör att vi nu kan 

börja se resultaten från dessa insatser och samtliga företag är överens om att de sakta börjar 

se en skillnad. Det som många tycker är extra roligt är att många personer som för 18 

månader sedan inte kunde förlika sig med någon typ av kompetensutvecklingsinsats har fått 

mersmak och ber om nya utmaningar.   

 
  

Vad innebär resultatet för deltagare/medarbetare och för företagen?   
Kompetensutvecklingsinsatserna som identifierades under analysfasen är kopplade till 

verksamhetsmål. Detta gör att varje utbildningsinsats har en mening. Det blir helt plötsligt 

logiskt att det vi gjort inte bara hjälpte individen utan även verksamheten.   

Särskilt glädjande är satsningen på utbildningar med en högre svårighetsgrad. Det hade varit 

enkelt att tänka enkelt men i stället valde många att tänka stort när det gäller var företaget 

vill befinna sig om tre till fem år, långt efter att projektet tagit slut. Detta speglas i val av 

utbildningar som i många fall har krävt gediget studerande och tentamen i form 

av praktiska såväl som teoretiska prov.   

 

För individen har detta projekt i många fall gett mersmak för utbildning. Man har insett att 

man inte alltid behöver åka i väg på kurs för att få kompetensutveckling utan det kan ske 

inom den egna verksamheten, varje dag och på plats.   

Företagen har sett vikten av kompetenshöjning. Man har valt att väva ihop 

kompetensutvecklingsplan med företagens verksamhetsplan för att denna satsning skall 

förbli hållbar. Tidigare har det varit lätt att skjuta på kompetensutvecklande insatser och 

risken finns då att det fortsätter att ligga långt ned på prioriteringslistan. Flertalet 

har ändrat inställning från att som förr tycka att det är omöjligt att hitta tid för utbildning till 

att det går, bara man planerar för det. Vi har genom projektet gett dem en god start ett 

fortsatt gediget arbete.   

 

Ett av målen för projektet var att 80 % av de anställda deltagarna skulle få ökad förståelse 

och kunskap om hur man bidrar till en inkluderande arbetsplats och få ökad kunskap 

om jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering.  

 

I början av projektet gjorde vi därför en analys av företagens medarbetarundersökningar. 

Utifrån resultatet såg vi att det behövdes insatser på området. Flera av företagen beslutade 

att frågorna var så viktiga att alla borde utbildas, i mindre grupper med stora inslag 

av utmanande frågor, diskussioner och reflektioner. Leverantörerna som valdes ut gjorde ett 

mycket gott arbete och vi ser idag att målet uppfylldes på dessa företag. Upplevelsen att bli 

satsad på tror vi också hjälper till att öka vi-känslan och öppenhet för inkludering.  

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
Kommunikation, spridning och påverkansarbete har varit en viktig fokuspunkt för vårt lokala 

projekt. Detta för att skapa en medvetenhet både inom industrisektorn och andra branscher, 

politiker och andra beslutsfattare samt i olika nätverk.  
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Här är några exempel:   

Vårt nära samarbete med IF Metall, som bland annat deltar aktivt i vår lokala styrgrupp, har 

vi kunnat nå ut till många företag som inte varit delaktiga i projektet.   

Skill driver ett tvärfackligt nätverk med fackliga representanter hos ägar- och 

kundföretag med syfte att utbyta erfarenheter och goda idéer. Här finns representanter från 

IF Metall, Pappers och Livs. Nätverket träffas två gånger per år på olika företag. På agendan 

har rapport om detta ESF-projekt funnits vid samtliga träffar under projekttiden och 

intresset har varit stort. Bland annat deltog projektledaren vid mötet på Cloetta i november 

2019 och berättade om hur det är möjligt att genomföra kompetensutveckling i 

högkonjunktur samt hur projektet slagit hål på en del myter och gamla sanningar.   

 

HELIX Competence Centre är ett femårigt program med fokus på hållbar utveckling i 

organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda 

arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och 

innovationsförmåga. HELIX är ett flervetenskapligt forskningscenter som arbetar med 

arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan fem sektorer: universitet, industri, offentlig 

sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället. Tillsammans med partnerskapet 

bedrivs forskning inom fyra huvudsakliga områden:  

 Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem  

 Tillväxt och utveckling i småföretag  

 Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster  

 Inkluderande arbetsplatser  

 

Skill har plats i Helix styrelse och har där möjlighet att sprida detta projekt till övriga 

styrelsen som består av forskare, företagsrepresentanter samt representanter från kommuner 

och andra organisationer. Vid en av intressentträffarna 2019 fick vårt delprojekt vara 

huvudnummer. Vi har i nätverket också kunnat diskutera möjligheter att mäta effekter av 

kompetensutveckling med forskare.  

 

Regionalt Kompetensforum är ett nätverk för alla branscher som drivs av Region 

Östergötland. Syftet är att uppnå bättre resultat och resursutnyttjande inom det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet och matchningen på arbetsmarknaden i Östergötland.  

Målen för RKF är:  

 Erfarenhetsutbyte för att skapa en helhetssyn för en hållbar kompetensförsörjning 

i Östergötland  

 Lobba och påverka på lokal, regional och nationell nivå för att uppnå strukturella 

förändringar på sikt. Det vi vill påverka är bland annat utbildningssystemet, 

ungdomar, SYV samt riksdagsledamöter  

 Utveckla idéer och initiera projekt   

 

En gång per år bjuder nätverket in “Östgötabänken”, riksdagsledamöterna från 

Östergötland, till en träff. Vid mötet den 27 september 2019 i Motala fick projektledaren 

berätta om projektet för de ca 25 deltagarna under rubriken “Livslångt lärande” och här fick 

vi alltså möjlighet att sprida projektet till både andra branscher, utbildningsväsendet samt 

riksdagspolitiker.  
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Skill har varit en betydande spridningskanal genom konsultchefer, kundansvariga, ägare och 

kunder. Genom att regelbundet hålla personalen inom Skill uppdaterade på hur det går, vad 

vi jobbar med och vilka företag som medverkar i projektet så har vi gett dem möjlighet att på 

så sätt sprida projektet vidare.   

Vad har spridnings- och påverkansarbetet resulterat i?   
Genom spridning har vi skapat en medvetenhet om att projektet finns och framförallt vad vi 

gör och har gjort. Vi har skapat en “snackis” där många är nyfikna och vill vara med. Vi 

får ofta frågan om vi kommer att göra detta igen. Vi har idéer om hur vi skulle kunna 

fortsätta hjälpa företag med kompetensförsörjningsprocessen och kompetensutveckling även 

efter att projektet är avslutat.   

Många har fått upp ögonen för att det faktiskt fungerar med kompetensutveckling både i 

högkonjunktur och lågkonjunktur, samt att kompetensutveckling är mycket viktigt för både 

medarbetarnas och företagens framtid.  

Lärande 
Vi har tydligt sett att det behövs en person utifrån, en katalysator, som hjälper företagen att 

driva kompetensutvecklingsfrågor. Kompetensutveckling är en stor fråga och alla 

är egentligen medvetna om att det är nödvändigt för att komma framåt, både 

för medarbetare och verksamhet. Den gamla sanningen om att tid inte finns till 

kompetensutveckling beror oftast på att man inte har kunskap och insyn i hela 

verksamheten eller att man inte hinner tänka långsiktigt. Ledningsgrupper och chefer ser 

inte alltid vikten av att informationen når ut till medarbetarna när det gäller 

verksamhetens mål och vision samt hur det går för företaget. Medarbetare som inte får 

information inser inte sin påverkan på kostnader eller hur verksamhet, personal och 

utveckling hänger ihop. Här emellan behövs en kunskapsförmedlare som kan minimera 

gapet mellan ledning och medarbetare. När en utomstående person får möjlighet att driva 

frågor, i detta fall kompetensutveckling, så kan man komma in från en neutral och 

medlande position. På så vis kan man jobba ostört och komma vidare med att 

utveckla både verksamhet och medarbetare. Att sedan sitta på det mandat man har genom 

sin roll som projektledare för ett finansierat projekt har även det haft betydelse. Vi tror att 

den här rollen behövs över tid, alltså även efter att projektet avslutats och här måste man i så 

fall hitta en hållbar finansieringsmodell.  

 

Kompetensutveckling för industrins medarbetare har diskuterats från och till i många år, inte 

minst i de fackliga organisationerna och i avtalsrörelsen. Idéer har kommit och gått, 

till exempel att företagen skulle avsätta pengar ungefär som till pension. I dag finns dock inte 

något system för detta och företagen hanterar kompetensutvecklingsfrågan olika. Det finns 

åtminstone tre sätt idag att finansiera kompetensutveckling: 1. företagen betalar, 2. man får 

del av projektpengar eller 3. medarbetarna tar eget ansvar för sin kompetensutveckling 

genom våra reguljära utbildningssystem.  

 

De företag som deltagit i projektet har sett stora vinster för både företag och individ och vi 

tror att de kommer att implementera arbetssätt och lärdomar från projektet och 

fortsätta med kompetensutvecklingsinsatser framåt.   

Men det finns flera hundra företag som inte deltagit i projektet som också skulle behöva 

jobba mer med kompetensförsörjningsprocessen. En viktig del i projektet är därför 
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spridning. Lyckas vi med det kan projektet fungera som katalysator. Hur får man dem att 

göra samma sak men utan projektpengar? Även om de kan avsätta medel för 

kompetensutveckling så saknas den viktiga katalysator som projektledaren varit.   

 

En lärdom är att även en mindre insats som en föreläsning på några timmar kan ge effekt. Ett 

av företagen har berättat att föreläsningen om generationer har minskat konflikterna på 

företaget därför att man fått större förståelse för hur olika generationer tänker och fungerar.  

 

Lärdomar för Skill som organisation: Som projektorganisation har vi främst haft fokus på att 

genomföra projektet på bästa sätt och prioriterat de medverkande företagens utveckling. 

Reflektioner kring vårt eget lärande har fått stå tillbaka. Vi diskuterade dock detta vid 

styrgruppsmöte i april och här är några reflektioner.  

 

Det finns alltid en risk med projekt. Kunnig projektpersonal går vidare till andra uppdrag 

eller arbetsuppgifter och tar med sig sina kunskaper och erfarenheter. Vi har i detta 

delprojekt arbetat för att sprida kunskap och lärdomar till flera för att försöka minska den 

risken.  

En lärdom är också att det inte alltid går att mäta effekter av kompetensutveckling i direkt 

anslutning till genomförandet. Att företagen implementerar nya arbets- och tankesätt och att 

det är hållbart över tid och kanske rent av “satt sig i väggarna” går inte heller att säga redan 

nu. Vi borde kanske fråga företagen om 1 eller 2 år?  

 

Skill har visat att vi kan driva projekt och att det finns fördelar med intermediärrollen. Vi har 

ett stort kontaktnät, vi har korta beslutsvägar och vi har ägare som vill att vi arbetar med 

både kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vi har med detta projekt fått ett förtroende 

från företagen som vi vill förvalta.  

 

Skill har enligt ägarnas vilja under de senaste åren byggt upp en egen industriskola, 

Skill Training. Här erbjuder vi kompetensutveckling för våra ägare och kunden inom till 

exempel Lean, mätteknik, ritningsläsning, montering och svets. I projektet har vi fått 

lärdomar om hur man identifierar eldsjälar och ambassadörer på företagen och tillsammans 

arbetar fram skräddarsydda utbildningar till företagen, något vi kan ta med oss 

till Skill Training. Vi har dessutom genom projektet fått en stor “erfarenhetsbank” och ett 

kontaktnät av bra utbildningsföretag som vi kan fortsätta förmedla till företagen i vår 

region. Dock är vi medvetna om att detta är “färskvara” och behöver användas redan nu.  

Användande av resultat 
Delprojektets egen utvärdering och avslutningssamtal visar att denna resa har varit mycket 

positiv. Projektet har ändrat attityder gällande utbildning och kompetensutveckling och 

skapat ett nytänk, driv och positivitet bland medarbetarna. Företagsrepresentanter och 

anställda känner att vi har mött deras förväntningar och andra säger att vi överträffat deras 

förväntningar.   

 

Kontaktpersonerna på samtliga företag i projektet är mycket nöjda med 

hur kommunikationen har fungerat mellan oss i delprojektledningen, företagen och 

underleverantörerna. Kontaktpersonerna på företagen upplever att de har fått lägga tid på 
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inbokning av utbildningstillfällen och möten men resten har skötts av Skill så att de i stället 

har kunnat lägga tiden på ordinarie verksamhet.   

 

Företagsledning, HR-representanter och arbetsledare har börjat märka en skillnad på sättet 

personalen är mot varandra. De anställda tänker till och har lättare att hantera konflikter på 

egen hand. Olika generationer har fått en större förståelse för skillnaderna mellan olika 

generationers uppfattningar inom arbetslivet och kan nu finna nya sätt att förstå varandra 

och arbeta tillsammans. Detta tror vi är ett resultat av projektets utbildningar inom 

förhållningssätt, etik och moral samt föreläsningen om generationer. Utbildningarna 

genomfördes relativt tidigt i projektet och det är nu vi kan börja se resultaten.   

 

Samtliga företag känner att vi har skapat ett tänk kring hur man kan väva in 

utbildningsplanen i verksamhetsplanen, för att på så sätt underlätta planeringen inför 

kommande kompetensutvecklingsinsatser. Projektet har gett dem möjligheter att jobba 

framåt och fokusera på rätt saker. Det är lätt att kompetensutvecklingsinsatser hamnar 

längre ner på prioritetslistan. Inte för att det inte är en viktig fråga utan kanske snarare 

för att ingen äger den och aktivt jobbar med den. Företagsledningen är nu medvetna om att 

ägandeskapet är viktigt. Den som äger frågan och arbetar med den behöver inte vara en och 

samma person.   

 

Från början av projektet har vi pratat om vikten av hållbarhet och försökt hjälpa till att skapa 

ett arbetssätt i kompetensförsörjningsprocessen som fungerar även efter projektets slut. 

Modellen som skapades i det tidigare projektet ESF Smart Industri i Östra Mellansverige  

(Se: https://skill.se/om-skill/digital-slutmetod/) finns kvar och företagen kan använda hela 

modellen eller de delar som önskas.  

 

Det enkla och tydliga arbetssättet att koppla samman verksamhetsmålen 

med kompetenskartläggning och kompetensutveckling hoppas vi kan leva vidare även efter 

projektetens slut. Flera företag har redan nu påbörjat arbetet med att implementera 

utbildningsinsatser i den befintliga verksamhetsplanen men troligen kommer man arbeta i en 

lite lugnare takt framöver.  

 

I förarbetet till ansökan av detta projekt framgick att många företag tyckte att det var svårt 

att hitta leverantörer av rätt utbildningar på rätt nivå. Genom att företagen i projektet har fått 

jobba nära leverantörerna och fått beskriva sin målbild med utbildningen så har man lyckats 

skapa rätt utbildningar tillsammans. Företagsanpassad utbildning baserat på behovsanalys 

är nyckeln till framgång. Företagen har också blivit medvetna om att utbildning är mycket 

mer än en färdig kurs.   

 

Företagen kommer att få en total sammanställning över samtliga utbildningsleverantörer 

samt vilka utbildningar som genomförts. Vi hoppas att det kan fungera som en 

inspirationsbank inför kommande satsningar.   

Kommentarer och tips 
Företagen ser att det har varit en stor tillgång att ha haft en projektledare som drivit på i 

projektet och hjälpt till med alla förekommande frågor och utmaningar.  

 

https://skill.se/om-skill/digital-slutmetod/
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Företagen efterfrågar någon form av nätverk där de kan samlas och byta erfarenheter och 

diskutera kompetensutvecklingsfrågor. Blandning mellan stora, små och medelstora företag 

tror de skapar ett bra utbyte och mix gällande arbetssätt, planering och idéer.   

 

Företagen är överens om att företagsanpassade utbildningar via en behovsanalys är en viktig 

nyckel. Detta kräver flexibla leverantörer med hög kompetens. Om en analys visar att det är 

brist på kompetens inom ett specifikt ämne eller yrke så räcker det inte med en generell 

utbildning i till exempel svetsning. Kompetens och utbildning behöver vara kopplat till 

verksamhetens behov och produktion. Då personerna som utbildas i många fall har många 

års erfarenhet har de en hög förväntan på utbildningen och utbildaren som måste uppfyllas 

för att hålla motivationen uppe och skapa mersmak hos utbildningsdeltagaren.   

 

Vi visade i projektet att det finns utbildningsleverantörer som kan leverera det som 

efterfrågas och dessutom utbilda direkt på företagen, men att det tar lite tid att hitta dem.  

 

Om vi ser till resultatet från delprojektledarens egen utvärdering (bifogade bilagor) så får 

kommunikation, lyhördhet, stöttning mycket bra betyg. Motvikt till detta är 

kompetensportal, deltagarlistor och övrig administration.   

 

Vi har försökt att underlätta så mycket som möjligt för företagen gällande planering. Alla var 

medvetna att en viss handpåläggning krävdes för att kunna genomföra detta, men hur 

mycket är helt beroende på omfattningen av utbildningar. Möjligheten att skanna in 

deltagarlistor m.m. hade underlättat mycket för både oss som projektledare med även sparat 

tid för företagen.   

 

Vi har inte upplevt att vi haft några större problem under projektets gång. Vi har kunnat 

anpassa oss efter de rådande situationer som varit på företagen. Även om organisationer har 

förändrats, kontaktpersoner har slutat och ersatts så har vi genom åtgärdsplaner kunnat 

jobba vidare. Vi har sett det som utmaningar snarare än problem. Vi har försökt att minimera 

arbetsbördan för företagen så mycket som möjligt för att de skall kunna fokusera på 

verksamheten.   

 

Om man ser en framtid i denna typ av projekt, det vill säga regionöverskridande projekt, så 

är en rekommendation att se till att arbetssättet för att uppnå målen är samma för alla. När 

man ser till uppbyggnaden så har vi varit otroligt sårbara då vi som delprojektledare sitter på 

singelkompetens, för övrigt något vi jobbat hårt med att eliminera på deltagande företag.   

 

En lösning kunde ha varit att skicka samtliga delprojektledare på en 

projektledarutbildning före starten. Oavsett bakgrund och kompetens kunde det ha lett till 

att skapa ett gemensamt arbetssätt. Detta hade i sin tur gjort att vi haft möjlighet att hjälpa 

varandra. Det hade även skapat en trygghet i gruppen och en starkare gemenskap.   

 

Vi ser inte att Regionöverskridande projekt är bra. Storregionala projekt genererar mer 

administration än nödvändigt och är därmed ineffektiva. Eftersom regionerna har olika 

målbilder med projekten är detta inte att rekommendera. Att dessutom ha olika typer av 

aktörer som delprojektägare, dvs en blandning mellan kommuner, regioner och privata 

aktörer gör det omöjligt att skapa gemensamma arbetssätt och ett relevant erfarenhetsutbyte 

eftersom alla delprojekt organiseras på olika sätt.     
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Så som ESF-utlysningar och regelverk är uppbyggt har regionerna en viktig roll i den här 

typen av projekt.   

Vi står mitt i Corona-krisen och industrin i Östergötland har i stor utsträckning infört 

korttidsarbete och även varslat om uppsägningar. Vi har i nuvarande projekt ESF Smart 

kompetens i Östra Mellansverige, goda erfarenheter och skickliga medarbetare som skulle 

kunna fortsätta jobba med kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med andra företag. Vi 

vet att det finns företag som är intresserade, både för att de med intresse följt vårt nuvarande 

projekt och för att de ser att krisen kan vändas till något mer positivt om tiden kan användas 

till att rusta medarbetarna för framtiden.  

 

Dock finns ett ekonomiskt problem. I nuvarande projekt ser vi att projektägare kan få vänta 

upp till 7-8 månader på pengar från ESF-rådet. Vilka organisationer klarar det?  

Skill som är ett kompetensförsörjningsföretag som ägs av 18 industriföretag, 3 kommuner 

samt Region Östergötland har både möjlighet, kunskap och ägarnas vilja att driva projekt 

men klarar inte av den ekonomiska situationen.  

 

Ett alternativ, om ESF har en uttalad strategi att mindre organisationer ska kunna söka ESF-

projekt, är att ESF betalar ut pengarna först och att man redovisar i efterhand.  

 

Ett helt annat problem är taket för statsstöd som kan omöjliggöra Skill som projektägare. 

Även om vi driver ett projekt för företagens räkning så bedöms ESF-pengar som statsstöd 

till Skill.  

 

Ett tredje problem är att kostnader som en gång blivit godkända av ESF-rådet kan utsättas 

för revision. Detta skulle kunna medföra att mindre organisationer blir 

återbetalningsskyldiga och därmed riskerar ekonomiska svårigheter eller till och med 

konkurs.   

 

Vi vet också att Skill inte är ensamma om dessa problem, detta gäller många andra 

organisationer.  

Rollen som delprojektledare 

Hur delprojektledaren har arbetat för att stödja deltagande företag 

Min erfarenhet från tidigare ledarpositioner säger mig att kommunikation är nyckeln till 

framgång. Även i de stunder då det inte finns något att meddela så är det alltid bättre att tala 

om att det inte finns något att säga än att inte säga någonting alls. Det är med den 

inställningen som jag valde att bygga upp och driva detta projekt.   

 

Jag bokade in möten tidigt i projektet och införde veckobrev. Detta för att samtliga 

kontaktpersoner skulle känna att de var delaktiga i något stort och spännande oavsett om 

informationen gällde dem. För att tiden skulle räcka till räknade jag bakåt från mållinjen och 

gjorde en tidplan för när utbildningarna måste genomföras. Vi började utbilda i juni 2019 och 

planerade för att i stort sett samtliga utbildningar skulle vara genomförda i april 2020. En 

ganska tuff tidplan var klar tidigt i projektet.  
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För att tidplanen skulle harmonisera med målgången så krävdes något mer än bara 

möten: Hemläxor.  

Mellan företagsmötena fick samtliga kontaktpersoner hemläxor som skulle vara gjorda till 

nästa möte. Uppföljning skedde kontinuerligt för att säkerställa att företagen inte fastnade på 

någon uppgift utan hela tiden kunde jobba vidare. Som en spinoff på detta arbetssätt började 

sakta men säker en relation byggas upp mellan företagen och mig som projektledare, vilket 

var planen från början.   

Om vi skulle nå projektmålen så behövde vi jobba hårt. Då behövs ett team i form av 

dedikerade personer som tror på projektet lika mycket som jag själv. Genom kommunikation, 

veckobrev, uppföljning och rutiner skapade vi detta team.  

 

Som metod för kartläggning använde vi SWOT. En enkel och välbeprövad metod som relativt 

snabbt ger företagen en överblick om hur det aktuella läget ser ut. 

Vi särskilde hot och utmaningar från resterande kategorier och omvandlade dessa till 

aktiviteter som i sin tur utvecklades till utbildningsinsatser. Viktigt här var att kunna koppla 

utbildning till verksamhetsmålen för att skapa relevans mellan företagens vision och 

medarbetarens kompetensutveckling.   

 

Genom att utbildningsplanen kopplades ihop med verksamhetsmålen så såg man relativt 

snabbt vilka utbildningar som skulle prioriteras. Fokus lades på topp fem bland 

utbildningsinsatser per avdelning. Detta för att skapa en begränsning och ha möjlighet att 

återkoppla och följa upp. Det behövdes vara hanterbart för att vi inte skulle tappa fokus 

om vart vi var på väg målmässigt.  

Förutom strukturerade samtal och kontakter valde jag att lyssna på det jag kallar för 

”bubblet”. Det är alla öppna och ibland kreativa samtal som vissa uppfattar som kallprat men 

som jag ser som en källa till vad man verkligen vill. Därifrån skapades tanken kring öppna 

föreläsningar för företagen. Det var ämnen som Gamification, Generation Y och 

Arbetsglädje. Något som blev mycket uppskattat just för att det inte var förväntat.   

 

Generellt sätt är jag själv mycket nöjd med vårt resultat och hur det blev. Samma täta 

kommunikation och uppföljning som jag haft med företagen har jag även haft 

med leverantörerna vilket även har gett dem en tydlighet om hur vi jobbar och vad som 

förväntas av dem.  

 

Vi kunde alltid ha gjort mer. Studieresor, fler besök, med mera, men vi nådde dit vi skulle. 

Företagen är nöjda och glada. Vi har skapat nätverk, kontaktnät och byggt relationer som 

med absolut säkerhet förblir hållbara. Framförallt så förändrade vi Framtidens Industri och 

vi gjorde det tillsammans!   

 

Förutsättningarna för att utföra uppdraget som delprojektledare  

Jag som projektledare har haft allt stöd jag behövt från vår organisation. Uppstartsmöten i 

början av veckan har gett vår lokala projektgrupp ständig koll på var vi befunnit oss i 

projektet och vad som varit nästa steg. Vi har lyft frågor och eventuella utmaningar 

med tidplaner, ekonomi och administration och jag har hela tiden känt att det fanns 

uppbackning om det skulle behövas. Det har varit högt till tak och alltid möjligt att få göra sin 

röst hörd och det ser jag som en förutsättning när man jobbar tillsammans.   
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Det samma gäller från företagens sida. Jag har haft rätt personer som kontaktnät, dvs 

personer i beslutsfattande ställning. Detta har gjort att projektet hela tiden har kunnat 

drivas framåt och vi har inte fastnat eller lagt onödig tid på att vänta på svar, så som det kan 

bli när man är beroende av någon annan för att komma vidare. Detta har även underlättat vid 

mötesbokningar, telefonavstämningar och annan typ av uppföljning.   
  

Framgångsfaktorer i delprojektets arbete 

Kommunikation, lyhördhet, struktur, tydliga rutiner och rätt kontaktpersoner i 

beslutsfattande positioner. En sammansatt projektgrupp med rätt erfarenheter och 

kompetens för att styra detta projekt hela vägen till slutet. Uppföljningsmötet varje vecka för 

att samtliga inblandande skulle ha samma tillgång till information om projektet, var också 

viktig för helheten. En tydlig tidsplan och en handlingsplan som ständigt uppdaterades på 

vägen genom projektet så att ingenting föll utanför agendan.   

Hur lärdomarna/erfarenheterna tas om hand  
Skill som organisation ser detta som ett viktigt projekt där möjligheten att skapa vidare 

samarbeten med företag och utvidga nätverket är stort. Då Skill själva driver Skill Training så 

finns det en koppling mellan projektresultat, utbildningsinsatser och behovsanalyser och det 

i sig öppnar upp möjligheter för företagsanpassade utbildning som vi har sett ett stort behov 

av. Att även upplysa övriga kollegor om Smart Kompetens ger inte bara 

spridning av projektet utan även ett mervärde för Skill, då vi kan visa att vi ger tillbaka till 

samhället genom att stärka individer med olika satsningar.   

 

Vi har genom projektet kunnat få en detaljerad bild över vad företagen behöver. Genom 

våra upphandlingar har vi även en överskådlig bild av utbildningsmarknaden och vet vilka 

företag som är bra på vad.  

 

Det fanns en tanke att efter projektets slut satsa på en person som agerar katalysator för 

verksamheter när det kommer till kompetensutveckling, kompetenskartläggningar, 

behovsanalyser, med mera. Coronapandemin har omöjliggjort detta i nuläget av ekonomiska 

skäl. Men dialog kring frågan finns och när det blir bättre tider kanske även en resurs.   

Avslutningsvis 

Vilka andra tankar, erfarenheter vill du dela med dig av som delprojektledare i Smart 

Kompetens?  

Mycket är redan sagt, men jag väljer att belysa tiden för projektet. Tiden och tidsplaner har 

inte varit samma för huvudprojekt och delprojekt vilket de inte heller behöver vara, men det 

uppstår problem när bilden över hur och när saker skall genomföras får olika 

prioriteringsgrad.   

Analysfasen var satt till ett halvår, men i verkligheten var det cirka 3 månaders effektiv tid för 

kompetenskartläggning. Övrig tid gick till upphandling, avtalsskrivning och 

rapportskrivning. Detta fick till konsekvens att vi blev tvungna att korta ner processen av 

kompetenskartläggningen på grund av tidsbrist. För att visa detta konkret gjordes följande:  

Jag tog in offerter från tre olika konsultfirmor som jobbar med kompetenskartläggningar. Jag 

gav dem förutsättningarna, det vill säga åtta företag, 1400 personer, 3 månader. Resultatet 

blev sex heltidskonsulter och en nota på fyra gånger beloppet i vår budget. Efter den analysen 
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så beslöt man att vi endast skulle kompetenskartlägga de personer som var tänkta för 

eventuell utbildningsinsats och inte hela företaget.   

 

Min uppfattning är att analysfasen var för kort, de övriga faserna har fungerat tidsmässigt. 

Dock kan nämnas att den tid som ESF tar på sig för att besluta om vi kan gå in i 

genomförandefas borde ligga utanför projekttid, det vill säga genomförandefasen bör inte 

räknas som 13 månader när ESF använder 3–6 månader för beslut. Det blir en lång väntan 

som tar utbildningstid från företagen och tid från projektet.   

 

Administrationen i detta projekt hade behövt mer resurser. När projektledaren hamnar 

i administration så tas tiden från något annat. I detta fall från lärande, implementering, 

relationsbyggande, nätverk och framförallt närvaro på företagen. Det kan inte vara tänkt att 

dessa projekt skall vara uppbyggda på det sätt att projektledaren hamnar bakom skrivbordet 

när de gör större nytta ute på företagen. Det är något att tänka på för framtida projekt. 

Personal för administration behöver prioriteras.   

 

Man bör nog se över syfte och mål med ÖMS-projekt. Om man känner att detta är en modell 

som man vill satsa på i framtiden så behöver tydlighet, rutiner och struktur skapas. Med 

rutiner och struktur syftar jag framförallt på tidsramar, återkoppling från delprojekt gällande 

måluppfyllelse och medfinansieringstimmar, riskanalyser i varje fas för att inte tappa fokus 

på leverans. Leverans av medfinansieringstimmar är det som får projektet att gå runt och 

inte arbetet med implementering och lärande, det får komma efter leverans. Utan företag, 

deltagare, utbildningar och utvärdering så finns heller ingen plattform för implementering 

och lärande.   

 

Projekt Smart Kompetens var ett häftigt och omfattande projekt som skapade mycket för 

många. Så här i backspegeln så lärde jag mig att nästa gång behövs mycket göras annorlunda, 

men för detta projekt blev det gott nog. Det blev en resa som jag tror för alla inblandade blev 

en lärdom för framtida projekt.   

 

 


