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Sammanfattning
I januari 2016 beslutade regeringen om Smart industri – en
nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Tillväxtverket har flera
uppdrag kopplade till strategin, varav ett av uppdragen handlar om att
stimulera företag att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.
Det övergripande syftet med Tillväxtverkets uppdrag inom Smart
industri är att bidra till förnyelse, stärkt omställningsförmåga och
därmed ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag
och industrinära tjänsteföretag.
Två regeringsbeslut
Oktober 2016 kom första regeringsuppdraget till Tillväxtverket, som
en del i Kompetenslyftet i industrin. 2017 lanserades en uppgradering
av Smart industri-strategin och i juli 2018 meddelande regeringen ett
ändringsbeslut på uppdraget Strategisk kompetensförsörjning i
industriföretag. Ändringsbeslutet innebar en utvidgning av tidigare
meddelat beslut.
Fem pilotprojekt i sju regioner och Personalstark
Uppdraget har finansierat fem pilotprojekt i sju regioner: Skåne,
Blekinge, Jönköping, Jämtland och Dalarna, Värmland och Gävleborg.
Vidare har uppdraget finansierat en digital tjänst med mallar,
inspiration och tips om hur små företag, som har liten eller ingen HRfunktion, kan arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.
Små företagens kunskap och insikt avgörande för deltagande
Samtliga pilotprojekt har får arbeta hårt med att övertyga och övertala
företag att delta i insatsen. Företagen har dock inte varit så lätta att få
med då de prioriterar kortsiktiga produktionsmål före strategiskt
arbete med t.ex. sin kompetensförsörjning.
Uppdraget från regeringen har från början haft en hög ambitionsnivå
där förväntningen varit att små företag är mogna att ta steget fullt ut
att arbeta med sin kompetensförsörjning genom att använda
validering som ett verktyg. Tack vare detta uppdrag kan vi konstatera
att det krävs ett grundarbete i företagen innan de kan börja arbeta
strategiskt med sin kompetensförsörjning. Tillväxtverket konstaterar
att en hög ambitionsnivå är trots allt helt rimlig för att försöka nå
bestående effektmål där en bearbetning skett mer på djupet.
Ett 40-tal företag har trots allt tagit steget vidare, efter ett deltagande i
denna insats, till att gå med i ett annat kompetensförsörjningsprojekt
som bland annat Kompetenssäkrad industri, som är ett
Socialfondsprojekt. Det är en indikation på att en viss påverkan från
detta uppdrag har skett och att pilotprojekten bidragit till att små

industriföretag börjar arbeta mer strategisk med sin
kompetensförsörjning.
Validering har använts som verktyg i denna insats, närmare bestämt
Svensk industrivalidering. Då det varit ett lågt deltagande från
företagen har även antalet validerade personer också fallit ut lågt. De
som är validerade och som klarat sitt test har dock fått ett
intyg/certifikat som är erkänt och godkänt inom industrin.
Personalstark
Genom metoden tjänstedesign har Tillväxtverket tillsammans med
Verksamt utvecklat en digital tjänst till små och medelstora företag
som har en liten eller ingen hr-funktion i sin verksamhet. Detta är ett
sätt att ta till vara på lärdomarna från detta uppdrag och få dem att
leva kvar även efter avslutat uppdrag och insats.
I tjänsten får små företag tillgång till guider, mallar och inspiration.
Små företag ska få möjlighet att börja arbeta med ett strategiskt tänk
med enkla medel och på egen hand. Fokus i tjänsten ligger på
strategisk kompetensförsörjning och utgår från första delarna i
processen ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och
Avvekla) inom hr. Personalstark är nyligen lanserad och har ett
förhållandevis stort intresse, som ökar med tiden som spridningen tar
fart. Det är väldigt tidigt i dagsläget att säga vilken effekt tjänsten
kommer att bidra till i framtiden. Efter avslutat uppdrag tar Verksamt
över förvaltningen av Personalstark.
Stödsystemet till små och medelstora företag behöver också stöttning
Flera projektägare har genererat kunskap kring strategisk
kompetensförsörjning och validering. Tillväxtverket kan ändå
konstatera att stödsystemet för små och medelstora företag behöver
öka sin kunskap inom strategisk kompetensförsörjning. Ett sätt att
göra detta på kunde vara att arbeta med tjänstedesign. Tjänstedesign
sammanfogar team med olika kompetenser som utvecklar en tjänst
som sedan användartestas på målgruppen. Detta skulle gynna
stödsystemet rent kunskapsmässigt samt att tjänsterna i större
utsträckning kan bli kvar i främjarnas ordinarie utbud av tjänster till
små företag.
Breddsatsning i samverkan med andra myndigheter
Strategisk kompetensförsörjning är en generisk fråga, då vi efter vår
kunskap och erfarenhet bedömer att alla företag behöver arbeta med
detta. Personalstark, som utvecklats genom tjänstedesign i denna
insats, skulle kunna vidareutvecklas till att omfatta mer och alla
svenska små och medelstora företag oavsett sektor. Ett uppdrag i
samarbete med Arbetsförmedlingen inom strategisk
kompetensförsörjning och digitala tjänster på Verksamt skulle kunna
ge bra effekt. Verksamt är också den naturliga kanalen för detta då

många företag använder sig av tjänster där och har förtroende för
sajten. Dock måste ett sådant uppdrag eller instruktion ha en lång
tidshorisont.
Strategisk kompetensförsörjning och dess processer/kriterier
Det finns mycket kvar att göra. I denna insats har endast några
processer/kriterier adresserats. Nedan finns en kort översikt på vad
strategisk kompetensförsörjning innebär i ett företag. Man kan se på
detta som processer eller kriterier inom vilka framtida insatser skulle
kunna utvecklas:
1. Verksamhetsplan, mål och strategi i relation till omvärldsanalys och
företagsinterna strävanden
2. Kartläggning av kompetenskrav i relation till kritiska processer och
arbetsuppgifter för att nå målen
3. Validering/kompetenskartläggning av det nuvarande
kompetensläget i relation till fastställda kompetenskrav
4. Insatser för kompetensförsörjning genom kompetensutveckling,
rekrytering eller organisering
5. Systematisk uppföljning genom en dokumenterad och i
kvalitetsledningssystemet integrerad process för
kompetensförsörjning
Fortsatt stöd till små och medelstora industriföretag är befogat
I denna insats har det framförts från samtliga projekt att små och
medelstora företag ofta varit alltför omogna inom området för att
delta. Det har krävts betydande bearbetning för att värva företagen.
Denna omognad hos små företag behöver höjas stegvis med start på en
grundläggande nivå. Processen kommer att ta tid då detta handlar om
ett strategiskt tänkande, vilket är känsliga områden och berör själva
kärnan i företaget. Detta ställer också krav på stödsystemet, som måste
vara bättre rustat för att kunna axla en rådgivande roll inom strategisk
kompetensförsörjning.
Det finns anledning att fortsätta stötta små företagen inom strategisk
kompetensförsörjning men även inom andra områden.
Kompetensbrist är här för att stanna i flera år till och löses inte med
korta och enkla handgrepp. Genom detta uppdrag finns det kunskap
och lärdomar att arbeta vidare med för fortsatt stöd till små och
medelstora företag.
Vi vill se ett sammanhållet, brett industriprogram som på ett effektivt
sätt stödjer industrins omställning och stärker konkurrenskraften hos
såväl startups, små och medelstora som stora företag. Beprövade och
välfungerade metoder kan skalas upp och spridas regionalt och lokalt i
samarbete med regionerna. Ett sammanhållet program underlättar
även en sammanhållen kommunikation som tydligt förmedlar olika

ingångar till insatser beroende på företagets behov och
förutsättningar. Det blir också utrymme för flexibilitet givet
förändringar i omvärlden.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

1.1.1

Nyindustrialiseringsstrategin – Smart industri

Tillväxtverket har haft nio regeringsuppdrag med olika inriktning och
tidsram inom ramen för nyindustrialiseringsstrategin Smart industri1.
Det gemensamma syftet med uppdragen är att bidra till förnyelse och
stärkt omställningsförmåga och därmed ökad konkurrenskraft i små
och medelstora industriföretag. Tillväxtverket fokuserar i första hand
på att stärka de små industriföretagens arbete med digitalisering,
kompetensförsörjning och hållbar produktion.
Följande uppdrag har tilldelats Tillväxtverket inom Smart industri:
Digitaliseringslyftet, Robotlyftet, Tillverkning i Sverige, Smart industri
i regionerna 1.0 och 2.0, Samverkan skola – industri och Synliggöra
goda exempel inom industrin och Strategisk kompetensförsörjning.
Denna rapport är en slutredovisning av Strategisk
kompetensförsörjning i industriföretag.
1.1.2
Strategisk kompetensförsörjning i industriföretag
Syftet med uppdraget är att små och medelstora industriföretag ska
börja arbeta strategiskt och systematiskt med sin
kompetensförsörjning tätt kopplat till företagets affärsutveckling.
Deltagande företag ska använda validering som verktyg och validera
sin personal enligt Svensk industrivalidering2.
I oktober 2016 meddelades det första Regeringsbeslutet för uppdraget
(N2016/06227/FÖF). I juli 2018 meddelades det ett ändringsbeslut
för uppdraget. Detta har naturligtvis påverkat genomförandet och
uppföljningen på olika sätt.
Trots ändringar har uppdraget kontinuerligt bidragit till synergier och
återkoppling av kunskap till övriga Smart industri-uppdragen då
industriföretagen är den gemensamma nämnaren.
Att arbeta med näringslivets kompetensförsörjning är också ett av
Tillväxtverkets prioriterade områden. Detta uppdrag har varit ett
viktigt inslag i att generera mer kunskap till arbetet som pågår hos
Tillväxtverket.

Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Regeringskansliet,
Näringsdepartementet), N2015.38.
1

2 Se webbplatsen Svensk industrivalidering, https://svenskindustrivalidering.se/
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Små och medelstora företag saknar ofta effektiva hr-processer och har
svårt att utveckla och rekrytera lämplig arbetskraft. Till exempel visar
myndighetens egen undersökning Företagens villkor och verklighet
från 2017 3 att 28 procent av företagen anser att bristande tillgång till
lämplig arbetskraft är det största hindret för utveckling och tillväxt.
I detta uppdrag har vi arbetat med att ta fram och sprida kunskap och
att föra samman aktörer (t.ex. regioner, näringslivsorganisationer eller
andra myndigheter) för diskussion och samverkan kring nya lösningar.

1.2

Mål

Huvudmålet för Tillväxtverkets arbete med kompetensförsörjning är
att: Fler företag har tillgång till rätt kompetens.
Uppdraget Strategisk kompetensförsörjning i industriföretag ska bidra
till följande mål:








1.3

Industriföretag ska arbeta systematiskt och strategiskt med sin
kompetensförsörjning kopplat till affärsnytta och faktiska
behov.
Industriföretag ska få fördjupad kunskap om
valideringsmodeller, få kunskap om vilken kompetens som
finns i företaget och få fördjupade insikter om egna företagets
kompetensbehov.
Synliggöra Svensk industrivalidering, som är industrins
branschvalidering, för industriföretag, företagsfrämjande
organisationer, offentliga aktörer och bransch- och
näringslivsorganisationer.
Genom validering i pilotprojekten bidra till att synliggöra
kompetensbehov i industrin.
Öka kunskapen om strategisk kompetensförsörjning med
validering som verktyg hos företagsfrämjande organisationer,
Näringsdepartementet, offentliga aktörer såsom nationella
myndigheter, regionala offentliga aktörer såsom regionalt
utvecklingsansvariga, projektägarna i denna insats och
bransch- och näringslivsorganisationer.

Målgrupp för aktiviteterna

Den primära målgruppen och mottagaren av insatsen var från början
industriföretag med 10-99 anställda. Efter ändringsbeslutet från
Regeringen så kom projekten att få möjlighet att omfatta alla företag

3 Företagens villkor och verklighet, https://tillvaxtverket.se/varatjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-09-27-foretagens-villkor-och-verklighet2017.html
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som kunde sorteras in under EUs definition av SMF (små och
medelstora företag).
Sekundära målgrupper för insatsen är organisationer som bland annat
kan fungera som förmedlare av kunskap:





Regionalt utvecklingsansvariga aktörer inklusive regionalt
kompetensförsörjningsarbete (tidigare
kompetensplattformarna)
Företagsfrämjande organisationer exempelvis IUC
Bransch- och näringslivsorganisationer till exempel Karlskrona
Företags och Hantverksförening, IF Metall osv.
Offentliga aktörer; Näringsdepartementet,
Valideringsdelegationen, Tillväxtanalys,
Arbetsförmedlingen, ESF-rådet, Myndigheten för
yrkeshögskolan m.fl.

Interna målgrupper är medarbetare på Tillväxtverket som ska ha en
god uppfattning om kompetensförsörjning i ett bredare perspektiv och
särskilt för industrins behov och utmaningar. Den omställning och
förnyelse som sker och behöver ske i industrin och vilka verktyg som
finns för att stödja utvecklingen är viktig kunskap. Med bland annat
detta uppdrag ökar vi vår samlade kunskap om kompetensförsörjning
och industrin. Detta kan vi använda på ett strategiskt sätt för att öka
träffsäkerheten och måluppfyllelsen i våra framtida insatser.

1.4

Metod

1.4.1
Att testa operativa verktyg i mindre skala
Tillväxtverket testar operativa verktyg i mindre skala för att kunna
generera kunskap och förmedla detta inför eventuella framtida
insatser. Testning av olika modeller genom mindre utvecklingsprojekt
ger myndigheten möjlighet att gemensamt med projektägare och
deltagande företag utveckla kunskap för framtida insatser. Uppdraget
Strategisk kompetensförsörjning i industriföretag bedömde vi var
lämplig till att testa av med operativt verktyg i mindre skala.
1.4.2

Bristande strategiskt tänk i företagsledningen

Forskningen visar att små och medelstora företag har brister i sin
strategiska kompetensförsörjning och validering och
branschvalidering är för dem mer eller mindre okända begrepp.
”Mycket tyder på att processer som bevisats bidra till långsiktig
framgång inte kan utnyttjas i samma omfattning av mindre företag på
grund av exempelvis höga initiala kostnader för att implementera de
system som krävs eller rent av kunskapsbrist om
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kompetensförsörjningsprocesser”4. Vi konstaterade tidigt att den här
typen av direkta offentliga insatser till företag inom strategisk
kompetensförsörjning och branschvalidering ej förekommit i så stor
omfattning tidigare5.
För att industriföretag ska kunna möta kommande nya krav och
utveckling måste de bland annat arbeta systematiskt och strategiskt
med sin kompetensförsörjning. För att till fullo förstå nyttan med
arbetet behöver företaget sätta sin kompetensförsörjning i relation till
affärsutveckling och lönsamhet, framförallt långsiktigt.
Kompetensförsörjning kan på så sätt bli en naturlig del av företagets
affärsstrategi och en fråga för styrelsen och ledningen i företaget. I
Tillväxtverkets rapport Strategisk styrelsekompetens lyfts att
”Styrelsen har blivit viktigare som strategiskt organ, medan den
tidigare så centrala rollen som uppföljare och utvärderare baserat på
vad som hänt historiskt har tonats ner.”6 Kravet på kunskap om bland
annat kompetensförsörjning kommer sannolikt att öka för
styrelseledamöter i små och medelstora företag framöver.
1.4.3
Ansatsen och målsättningarna höga från början
Ursprungsuppdraget från regeringen hade från start en hög
ambitionsnivå då företag skulle söka pengar för att validera sin
personal. Nedan finns en schematisk bild på hur de olika stegen i
aktivering ser ut hos en målgrupp. Den absolut svåraste förändringen
att få till stånd hos personer är att ändra attityder och
handlingar/beteenden. Det är väldokumenterat inom
marknadsföring/försäljning/kommunikation att det inte går att
”hoppa över” de första stegen, utan dessa måste gås igenom för en
individ innan denne köper/internaliserar ny attityd och sedermera
anta ett nytt beteende. Dessutom är det vida känt att det som inte syns,
finns inte i en individs tankar och gör införsäljning extra krävande.
Att ett företag ska söka en check sätter målsättningen på högsta nivån,
aktivering/handling. Tillväxtverket misstänkte att majoriteten av de
små industriföretagen befann sig utanför trappan, alltså i mera ”Okänt”
fält än ”Kännedom”, eller på första till andra trappsteget och att
strategisk kompetensförsörjning med validering som verktyg var till
stora delar obearbetad marknad/område.

4 Rapport 0226. Strategisk kompetensförsörjning.
5 Kompetensförsörjning under lågkonjunktur, rapport Ramboll 2020-01-22.
6 Rapport 0215. Strategiskt styrelsearbete.
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1.4.4

Kostnaden och tiden till att övertyga företagsledare i SMF

Med hänsyn till rapporter, forskning och erfarenhet som Tillväxtverket
har tillgång till bedömde vi att bara erbjuda en check för validering
inte skulle få företagsledningar att söka pengarna i den omfattning
som önskats i uppdraget. För att övertyga personer tar mycket tid och
pengar i anspråk, se t.ex. resonemang om personers bearbetning av
övertygande information i Elaboration likelihood model7. Strategisk
kompetensförsörjning med branschvalidering som verktyg tillhör inte
den vanliga kunskapen hos företagsledningar, om det gjorde det skulle
det köpas många valideringar och kompetensförsörjningen skulle se
annorlunda ut i SMF. Det fanns varken tid eller pengar i uppdraget för
Tillväxtverket att säkerställa och påverka och övertyga, medelst
marknadsföring, novisa företagsledningar med stark tidsbrist till att
söka medel till validering. Ouppnådda mål och skralt utfall var
överhängande.
1.4.5
Projektägare med rådgivare till mötet med företagsledningar
Ansatsen sattes fortsatt på hög nivå. I ett försök att få företag att vilja
delta i insatsen valdes metoden att erbjuda rådgivare, projektägare, för
att förmå företagsledningen att påbörja ett grundarbete i sin
verksamhet för sin kompetensförsörjning och att använda validering
som verktyg. Ett sätt att försöka öka mottagarkapaciteten i
företagsledningen var att hitta projektägare, som befann sig i
företagens närhet och troligen hade hög trovärdighet, som kunde
vägleda dem i grundarbetet. Det blev ett försök, att genom möjlighet
till dialog med en rådgivare, att säkerställa att företaget skulle vilja
delta och kunna tillgodogöra sig sitt valideringsresultat och använda
det i sin fortsatta utveckling. Validering och resultat från validering
behöver sättas i ett sammanhang för att kunna förstås och användas
fullt ut. En process skapades för insatsen för att bilda ett sammanhang
för validering och för att få deltagande företag att påbörja en
positionsförflyttning som är nödvändigt för att skapa bestående
effekter, se nedan avsnitt 1.4.4.

7 Kort beskrivning som referens https://en.wikipedia.org/wiki/Elaboration_likelihood_model
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1.4.6
Fortsatt hög ambitionsnivå
I detta uppdrag skulle företagen genomgå en process och validera
personal, aktivering/handling i bilden enligt ovan. Därmed fortsatte
Tillväxtverket att ta sig an den svåraste nivån, som kräver mest
bearbetning och resurser i tid och pengar. Någon annan ambitionsnivå
ansåg vi inte var rimlig. Vi skulle också få tydligt resultat på vad som
krävs för att skapa bestående effekter i ett företag. Det är en rejäl
kraftansträngning för företagsledningar att grundlägga nytt sätt att
tänka och arbeta med sin kompetensförsörjning.
1.4.7

Processen företagen går igenom

För att försöka öka förståelse och insikt och uppnå de
beteendeförändringar hos de deltagande företagens ledning behöver
de få stöd med att, från sin kunskapsposition inom
kompetensförsörjning i ovan trappa, få bearbeta och förstå betydelsen
av dels sin befintliga kompetens och dels sätta
kompetensförsörjningsfrågorna i sitt rätta sammanhang i
verksamheten.
De deltagande företagen går igenom tre steg: Steg 1 där
kompetensförsörjning knyts till företagets affärsstrategi. I steg 2
genomförs valideringar och slutligen i steg 3 görs en
analys/handlingsplan. Dessa steg ger företagsledningen anledning att
bearbeta sitt behov av att systematiskt arbeta med sin
kompetensförsörjning och ta strategiska beslut för framtida vidare
utveckling.

Ta fram en strategi eller
gå igenom befintlig
4 timmar
Var är företaget om 5
år?

Validering av aktuell
personal

Analys/handlingsplan

Vilken kompetens finns
i företaget idag?

Vilken kompetens
behöver vi i morgon?

4 timmar

Utveckling
- Insatser via t.ex.
Socialfonden?
- Företaget har egen
lösning?

Vid riggning av programmet hos Tillväxtverket kommunicerades ovan
upplägg och förankrades med bland annat ESF-rådet då vi såg att här
kunde Socialfonden fylla en funktion. Projektet Kompetenssäkrad
industri, som leds av IF Metall, kom till och startade sin förstudietid i
mars/april 2018 och framåt juni/juli 2018 startades genomförandet
upp. Tillväxtverkets upplägg förankrades också med
Näringsdepartementet, regionalt utvecklingsansvariga aktörer i de
utvalda regionerna, Industrirådet m.fl.
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1.4.8
Tillväxtverket förde ett antal dialoger
Kompetensförsörjning är en stor och komplex fråga i samhället och
berör många aktörer inklusive individer.
Inför riggningen av uppdraget förde Tillväxtverket dialog med olika
aktörer bland annat med Industrirådet (arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer och branschorganisationer), IUC, Regionalt
utvecklingsansvariga aktörer, ESF-rådet m.fl.
1.4.9

Intresseanmälan från regioner

Vi ansåg, precis som Näringsdepartementet, att regionalt
utvecklingsansvariga aktörer var en viktig aktör inom
kompetensförsörjning och därför involverades regionerna genom
dialog och förfrågan om intresse för pilotprojekt i regionen. 17
regioner tackade ja och föreslog lämpliga projektägare till en pilot.
Uppdraget var till en början relativt litet rent budgetmässigt, 9
miljoner SEK, så insatsen skulle bli begränsad i förhållande till
magnituden på den komplexa frågan kompetensförsörjning.
Tillväxtverket ville sprida pilotprojekten mellan olika regioner efter
geografi, tätort och glesbygd, industristrukturer och regionens
regionala kompetensförsörjningsarbete (före detta
kompetensplattformarna). Vi ville använda regioners likheter och
olikheterna för lärande att ta vidare till andra insatser.
1.4.10 Projektägare med regionalt utvecklingsansvariga i styrgruppen
Tillväxtverket har under många år fått återkopplingen från regionerna
att i första hand använda oss av regioners befintliga aktörer inom
stödsystemet och tillgänglig kompetens. Därför fick regionerna
möjlighet att dirigera utlysningen till aktörer de ansåg vara lämpligast
att ta sig an ett pilotprojekt. Det ser olika ut i regionerna utifrån vilka
potentiella projektägare de har etablerade i regionen.
Vår erfarenhet från andra insatser, med deltagande företag, visar
också på att projektägare behöver finnas i företagens närhet, rent
geografiskt, och att projektägaren finns kvar efter avslutad insats.
Det har varit viktigt för Tillväxtverket att i detta uppdrag ha med
regionalt utvecklingsansvariga aktörer som mottagare av
pilotprojektens resultat. Kompetensförsörjning är och förblir en stor
och komplex samhällsfråga där regionalt utvecklingsansvariga aktörer
har en viktig roll att spela.
1.4.11 Konsult som stöd tillgänglig för projektägarna
Då flera projektägare behövde stöttning vid riggning av sina projekt
anlitade Tillväxtverket en konsult som hjälp. Samtliga projekt tog
hjälp, i olika omfattning, av denna konsult.
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1.4.12 Avgränsning till Svensk industrivalidering
Tillväxtverket behövde avgränsa insatsen till vissa
valideringsmodeller. Det framgick tydligt från dialogerna och av
uppdragets storlek rent budgetmässigt att en avgränsning var viktig.
Här gick vi efter kriterierna: att modellerna följer Myndigheten för
yrkeshögskolans standard, ska vara nationellt gångbara och ha ett
system för förvaltning och revidering, en tydlig ägare som tog ansvar
för modellerna.
Samtliga valideringar i denna insats ska ha en dubbel effekt genom att
bidra positivt till företagens och industrins gemensamma arbete för
sin kompetensförsörjning som helhet och samtidigt säkerställa att
individens intyg/certifikat har en nationell gångbarhet och ett verkligt
värde. Därför fokuserades insatsen till att endast omfatta Svensk
industrivalidering8.

8 https://svenskindustrivalidering.se/
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Rekommendationer

Det finns anledning till fortsatt stöd till företag för att försöka förmå
dem att i större utsträckning lämna ostrukturerat och reaktivt arbete
till förmån för ett mer systematisk och strategiskt arbete med sin
kompetensförsörjning.
Uppdrag riktade mot företag inom strategisk kompetensförsörjning
ska även fortsättningsvis vara kopplat till företagens affärsutveckling
och affärsnytta. Det är företagens verksamhetsutveckling som ska vara
i fokus och därför blir individperspektivet något underordnat, utan att
helt tappa sin vikt.
Det finns även utrymme för att hitta sätt att stötta upp stödsystemet
till små och medelstora industriföretag inom strategisk
kompetensförsörjning.
Det offentliga har flera olika roller att spela inom strategisk
kompetensförsörjning dels systempåverkande, bland annat för att
hitta sätt att få återkoppling kring företagens kompetensbehov till
utbildningsanordnare, dels direktstöd till företag.
2.1.1

Fortsätta förflytta företag till aktivering/handling

Det är resurskrävande både i pengar och tid att förflytta
företagsledningar och dess personal från steget innan trappan,
”Okänt”, och från stegen ”Kännedom” och ”Kunskap” och uppåt i
trappan, se även avsnitt 1.4.3 ovan, oavsett om det handlar om
strategisk kompetensförsörjning eller branschvalidering.

I detta uppdrag har projektägarna fått arbeta med alla stegen
samtidigt hos olika företag för att försöka möta dem där företaget
befinner sig. De flesta företagen verkar befinna sig i början på trappan,
och detta har varit mycket krävande för projektägarna.
När projektägare kontaktat och bearbetat företag har de inte vetat om
något hänt förrän framåt slutet på programmet då de bearbetade
företagen visat intresse för att delta. Det är fler företag som velat delta
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i slutet på programmet än i början och det är ett tecken på att de första
stegen har tagits av företaget och ger oss också en indikation att de
första stegen kräver tid och pengar att överbrygga. Tillväxtverket
anser att det fortfarande finns många industriföretag som skulle
behöva bearbetas och stöttas.
2.1.2

Ett sammanhållet brett industriprogram

Tillväxtverket vill se ett sammanhållet, brett industriprogram som på
ett effektivt sätt stödjer industrins omställning och stärker
konkurrenskraften hos såväl startups, små och medelstora som stora
företag. Beprövade och välfungerade metoder kan skalas upp och
spridas regionalt och lokalt i samarbete med regionerna. Ett
sammanhållet program underlättar även en sammanhållen
kommunikation som tydligt förmedlar olika ingångar till insatser
beroende på företagets behov och förutsättningar. Det blir också
utrymme för flexibilitet givet förändringar i omvärlden.
2.1.3
Utveckla tjänster genom tjänstedesign/tjänsteutveckling
Inom komplexa ämnen som kompetensförsörjning finns det fog att
alltid fundera över hur tjänster, som erbjuds företag, utvecklas.
Tjänstedesign är en beprövad metodik som anpassar tjänster till
användarens/mottagarens kapacitet att ta emot stöd.
Ett sätt att arbeta med tjänstedesign är att skapa tvärfunktionella team
där personer med flera olika kompetenser sätts samman, exempelvis
projektägare, specialister m.fl. Teamen får sedan arbeta koncentrerat
med olika delar under korta perioder. De delar som arbetas fram ska
kontinuerligt användartestas för att säkra så tjänsten möter
användarnas behov och att de har kapacitet att ta emot erbjudandet.
Tjänsteutveckling innefattar alltifrån vilket språk som behöver
användas till hur tjänsten ska erbjudas, exempelvis ska tjänsten vara
digital eller måste tjänsten produceras på plats i företaget med en
rådgivare? Komplexa ämnen, som t.ex. kompetensförsörjning, kräver
oftast tillgång till specialkompetens. Det finns få av personer med
specialkompetens och de kostar oftast mycket i timmen. För att få
tillgång till kunskapen hos specialister kan tjänstedesign vara en väg
att gå för att sprida kunskapen. Tjänstedesign är ett sätt att överbrygga
barriärer mellan specialkompetens och mottagarkapacitet. Se avsnitt
3.3.1 hur fungerar tjänster?
Genom att använda sig av tjänstedesign för att skapa tjänster rörande
kompetensförsörjning riktad till företag skulle exempelvis balansen
mellan kvalitetssäkrad tjänst och företagens tidsbrist kunna
adresseras. Företagens tidsbrist har varit en stor fråga i denna insats
och har hindrat flera företag från att ta del av det som erbjudits.
Tjänstedesign skulle också vara ett sätt att stärka stödsystemets,
projektägares, kompetens och erbjudanden till företag inom
kompetensförsörjning.
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2.1.4
Fler-stegs-raket – kompetensförsörjning en komplex fråga
Tillväxtverket beskriver mer utförligt nedan hur eventuella nya
uppdrag inom kompetensförsörjning skulle kunna läggas upp. Detta
kan liknas vid en ”fler-stegs-raket”. Notera att detta endast är ett
förslag på ett upplägg som visar på ett ungefär vilka tidsaspekter vi ser
behöver finnas då det innehåller tidskrävande aktiviteter/processer.
Förslagen visar också på att det finns flera olika moment som behöver
tid att ”blomma ut”. Strategisk kompetensförsörjning är ett komplext
ämne.
Första steget skulle kunna tänkas innefatta tjänstedesign hos
tilltänkta projektägare. Tjänstedesign handlar ju om att utveckla
tjänster så att användaren/mottagaren lättare kan ta emot erbjuden
tjänst, se ovan i avsnitt 2.1.2. Strategisk kompetensförsörjning är så
pass komplext och kunskapsintensivt och kräver tillgång till
specialkompetens så här är tjänstedesign tillämpligt. Antingen
genomförs tjänsteutvecklingen via Tillväxtverket eller så genomförs
detta av projektägare. Projektet i Jönköping har utvecklat metoder och
modeller som skulle kunna användas som grund. Även IF Metalls
projekt inom Socialfonden, Kompetenssäkrad industri, har intressanta
metoder och modeller som går att använda som utgångspunkt och
exempel.9 Fördelen med att projektägaren själv får vara med i
tjänsteutvecklingen ökar möjligheten att tjänsten också blir kvar som
en del i ordinarie utbudet av tjänster till företag. En annan fördel är
den kompetensutveckling som skulle ske hos projektägaren. Detta
leder till ett starkare stödsystem och systemets ökande legitimitet hos
företagen. Detta skulle kunna ta ca. ett år i anspråk. Tillväxtverket
skulle få tid till att rigga programmet, upphandla, utlysa medel och få
första steget genomfört.
Andra steget skulle t.ex. innebära en tid för marknadsföring och
”införsäljning” av kommande kompetensförsörjningsinsats. Det är
tydligt i detta uppdrag att företag hade svårt att förstå vad strategisk
kompetensförsörjning innebar för dem i praktiken. Det krävs
bearbetning och anpassning av språket för att företag ska förstå vad
tjänsterna avser. T.ex. skulle ca. ett år kunna läggas åt detta. Samtliga
aktiviteter skulle syfta till att öka upp ”Kännedom”, ”Kunskap” och
”Attityder” för att skapa en efterfrågan och en vilja hos företag och
personal att ta steget till att aktiveras/till handling. Detta kom Kontigo
AB fram till vid intervjuer ”… företagsledaren först behöver komma till
insikt om behovet och sedan förankra och resonera med
ledningsgrupp samt även personal.”10. Att öka kännedom och kunskap
skulle kunna innebära marknadsföring av en nyutvecklad tjänst,
vidare utveckling av Personalstark på Verksamt, marknadsföring av

9 https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Kompetenssakrad-

industri/
10 Tillväxtverkets delrapport 3, 2018-09-28. Bilaga 3, Kontigo ABs rapport, avsnitt 2.2.1.3.
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Personalstark, seminarier, workshops, projektägare som tar
direktkontakt med företag på olika sätt och så vidare.
Tredje och sista steget, i detta förslag, skulle ske som en mjuk
övergång från steg två över till steg tre. Det handlar om att ”skörda det
som såtts” i de tidigare stegen och aktivera företagen till att ändra sitt
beteende. Det skulle innebära att företag börjar implementera
strategiskt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete genom att
söka medel (check) till eget projekt eller söka de utvecklade
tjänsterna/verktygen i steg ett. Det finns inte ett enda sätt eller en sak
som måste genomföras i ett företag. Det bör finnas en palett av
aktiviteter som medverkar till att företaget implementerar ett
strategiskt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Det skulle
kunna innefatta följande:



Stärka ledningens kompetens att arbeta systematiskt och
strategiskt med sin kompetensförsörjning med utgångspunkt i
företagets affär.
Skapa förutsättningar för företag att arbeta effektivt med att
utveckla befintlig personal och rekrytera ny personal.

Ett år skulle vara önskvärt som period för ett företag att delta i
insatsen.
Nedan listas fem kriterier/processer11 för vad som är strategisk
kompetensförsörjning i ett företag. Detta är en översikt och
utgångspunkt i hur framtida insatser skulle kunna utvecklas inom:
1. Verksamhetsplan, mål och strategi i relation till omvärldsanalys och
företagsinterna strävanden
2. Kartläggning av kompetenskrav i relation till kritiska processer och
arbetsuppgifter för att nå målen
3. Validering/kompetenskartläggning av det nuvarande
kompetensläget i relation till fastställda kompetenskrav
4. Insatser för kompetensförsörjning genom kompetensutveckling,
rekrytering eller organisering
5. Systematisk uppföljning genom en dokumenterad och i
kvalitetsledningssystemet integrerad process för
kompetensförsörjning
2.1.5
Projektägare och projektorganisationer
När det handlar om att rigga projektorganisation hos en projektägare
inom strategisk kompetensförsörjning är det tydligt att bearbetning
måste ske hos både företagsledning och medarbetare parallellt. Detta
innebär att projektorganisationen eller upplägget på projektet måste
innefatta både arbetsgivarorganisation (branschorganisation m.fl.) och

11 Rapport 0226. Strategisk kompetensförsörjning.
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arbetstagarorganisationer (t.ex. facket) för att lättare lyckas uppnå
uppsatta mål.
Det är också viktigt att företag har kontakt med projektägare med hög
legitimitet och trovärdighet. Ett sätt att öka projektägares legitimitet
och trovärdighet är att de har relevanta erbjudanden, tjänster, till
företag. Se ovan i avsnitt 2.1.2 om tjänstedesign. Det är genom relevant
erbjudande som en projektägare kan bygga förtroende, legitimitet och
trovärdighet hos mottagare/företag.
I denna insats fanns det troligen väldigt få projektägare som hade
välutvecklade tjänster från början, inom kompetensförsörjning, till
företag. Det är därför svårt för projektägare att ha legitimitet i frågan
från start, det behövde byggas upp successivt. I detta uppdrag har
Tillväxtverket arbetat med t.ex. IUC, som är en organisation som har
industriföretag som sitt fokus. ”… ett nytt perspektiv i deras relation
med företagen, som tidigare handlat mer om ”hårda” än ”mjuka”
industrirelaterade frågor.”12.
2.1.6
Koppla ihop företagsstöd med utbildningsstöd
Det behövs fler uppdrag som sammanfogar aktörer som samverkar
kring företagens kompetensbehov och i förlängningen
utbildningsbehov. Detta behöver öka i omfattning för att Sveriges SMF
ska hänga med i utvecklingen och behålla sin konkurrenskraft.
Projektledaren hos IUC Z-group i Jämtland påpekade vid
erfarenhetsmötet i april 2018 att programmet behöver kompletteras
med kompetensutveckling13. Efter avslutad validering skulle
företagens få möjlighet att fylla synliggjorda kompetensgap.
2.1.7
Breddsatsning av digitala tjänster på Verksamt
Strategisk kompetensförsörjning är i mångt och mycket en generisk
fråga för alla typer av företag som har personal. Personalstark, som
utvecklats genom tjänstedesign, i denna insats skulle kunna
vidareutvecklas till att omfatta mer och alla svenska små och
medelstora företag. Ett uppdrag i samarbete med Arbetsförmedlingen
inom strategisk kompetensförsörjning och digitala tjänster på
Verksamt skulle kunna ge bra effekt. Dock måste ett sådant uppdrag ha
ett långt tidsperspektiv inbyggt från början. Det är sannolikt att
kompetensbrist är här för att stanna för flera år framåt och att
företagen under hela tiden kommer behöva information, inspiration
och vägledning i strategiskt kompetensförsörjningsarbete. Verksamt
är också den naturliga kanalen för detta då många företag använder sig
av tjänster där och har förtroende för sajten.

12 Slutrapport, löpande utvärdering av strategisk kompetensförsörjning i industriföretag.

Ramboll februari 2020, avsnitt 2.3.
13 Slutrapport från Jämtland, ärende 200738.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Val av målgrupp och beskrivning av den

Till en början arbetade pilotprojekten med industriföretag som hade
10-99 anställda men efter ändringsbeslutet från Regeringen i juli 2018
utvidgades målgruppen till industriföretag som föll inom EUs
definition av SMF.
Industrins utmaningar och behov skiftar och att varje företag har sina
specifika möjligheter och utmaningar. Bland annat påverkar
konjunkturen, orderingången, antalet anställda, företagets ålder,
ägarförhållanden, lönsamhet, geografisk placering, kompetens och
erfarenhet hos ledning, anställda samt graden av samverkan med
andra företag.
En gemensam nämnare är företagets storlek. 60 procent av
industriföretagen saknar anställda och 29 procent har 1–9 anställda
(se tabell 1 nedan).
Tabell 1 Företagsstorlek i tillverkningsindustrin 2016
Storleksklass

Antal företag

Andel företag

0 anställda

30 811

59,4

1–4 anställda

11 118

21,4

5–9 anställda

3817

7,4

10–19 anställda

2681

5,2

20–49 anställda

1970

3,8

50–99 anställda

732

1,4

100–199 anställda

385

0,7

200–499 anställda

228

0,4

500+ anställda

123

0,2

Totalt

51 865

100,0

Källa: Bearbetning av Företagsdatabasen, SCB

Vår bedömning är även fortsatt att industriföretag med 10–99
anställda har betydande utmaningar. En gemensam nämnare utifrån
storlek är att företagen ofta är mitt uppe i vardagen i en verksamhet
som ofta är så ”slimmad” att det strategiska utvecklingsarbetet inte
prioriteras. Långt ifrån alla industriföretag har kommit tillbaka efter
de tuffa åren mellan 2008 och 2011. Företagen har även begränsade
möjligheter till omvärldsbevakning – de förmår inte alltid att uppfatta
och bedöma affärsmöjligheter, affärsnytta och utvecklingsmöjligheter
på ett strategiskt plan i en föränderlig omvärld.
3.1.1

EUs SMF-definition sorterar bort små företag

Det har framkommit flera gånger, via projektägarna, att det finns
många små industriföretag som ingår i/ägs av en koncern där de
saknar alla fördelar som den stora koncernen skulle kunna tänkas
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bidra med. Dessa företag är alltjämt små och med lika begränsade
resurser som andra små industriföretag, men de sorteras bort och kan
inte delta då de inte anses som ett SMF enligt EUs definition.

3.2

Fem projekt i sju regioner

Samtliga regionalt utvecklingsansvariga fick en förfrågan om deras
intresse för att delta i denna pilot. 17 län svarade positivt och
redogjorde också kort för vilka branscher som var viktiga för regionen.
Det fanns och finns alltjämt ett stort intresse för insatsen och vilka
resultat de gett.
3.2.1
Regionalt utvecklingsansvariga
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer, även de som inte haft
pilotprojekt i sin region, har visat stort intresse för utfallet av
pilotprojekten. Detta har gett regionerna möjlighet att plocka upp
kunskap och gett pilotprojekten en legitimitet i regionen. Följande
regioner hade pilotprojekt från detta uppdrag.
3.2.2
Dalarnas, Gävleborg och Värmland (Dalarna et al)
Projektet ägs av IUC Dalarna AB, som verkar över båda Dalarnas län
och Gävleborgs län. Paper Province och IUC stål & verkstad är
samverkansparter och delar på arbetet i Värmland. Regionförbunden i
respektive län utgör styrgrupp för projektet.
Projektägaren har arbetat med att vägleda 16 företag genom
processen i denna insats. 143 personer har validerats totalt sett. Nio
företag har även nyttjat möjligheten att fylla igen synliggjorda
kompetensgap.
Man har även testat upplägget ”Den första ingenjören” och sex företag
har deltagit varav två företag har anställt ingenjörer. Övriga företag
har kommit en bit på väg i sin utveckling men har inte kommit till
skott.
Projektägaren uppger i sin slutrapport;
”Flera av de företag som då ville genomföra validering hade kontaktats
långt tidigare. Det visar att det är någon form av mognad som kräver
tid.”
”Kompetenschecken som tillfördes vid utvidgningen har inte varit den
morot som vi förutspådde. Endast 9 företag har valt att utnyttja
möjligheten.” 14



30 företag är målsättningen i projektet
250-300 personer valideras

14 Slutrapport från Dalarna et al, ärende 200713.
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20 företag skulle använda sig av kompetensutveckling
6 företag ska gå igenom processen ”Den första ingenjören”

3.2.3
Jönköping
Projektet ägs av IF Metall Västbo-Östbo. Styrgruppen består av
regionalt utvecklingsansvarig, Region Jönköpings län,
partsgemensamma konstellationen bakom industrins validering,
Teknikcollege, Västra Småland samt regionens fristående
branschföreningar.
Projektet har också en referensgrupp bestående av
företagsrepresentanter (arbetsgivare och anställda) från respektive
branschförerings styrelse med verksamhet i Jönköpings län.
Efter regeringens utvidgning delade Jönköping upp arbetet i projektet i
två olika ärenden hos Tillväxtverket. Projekten kallas för 1.0 och
genomfördes 2017-2018 och 2.0 genomfördes under 2019.
I projektet 1.0 uppfyllde projektägaren sitt mål. 40 företag deltog och
man genomförde 428 valideringar. En stor utmaning har varit att
projektet varit tvungna till att vara mycket flexibla och låta företagens
villkor styra. Projektägaren säger också; ”En annan stor utmaning som
inte har med företagen att göra är att det under 2018 funnits många
olika projekterbjudande till företagen. Det har dels blivit lite förvirrat
och en del företag har gått in i olika projekt. Genom en tät och tydlig
kommunikation med företagen har vi kunna bygga ihop olika delar av
de olika projekten. Tack vare att vi är uppdaterade på och känner till
de olika projekten har vi kunnat hålla fokus på vad som varit lämpligt
för företagen.”15
Projekt 1.0 har ändå varit framgångsrikt och projektägaren uppger att
deras strukturerade och fokuserade arbete med en uppföljningsbar
metodik har varit nyckeln till framgång för dem.
I projektet 2.0 deltog 75 företag totalt sett och 129 valideringar
genomfördes. Av dessa är det 22 företag som kom med från projekt 1.0
och 27 företag har gått vidare till projektet Kompetenssäkrad industri.
Här ser vi att denna insats har haft en viss effekt och det finns tecken
på att just dessa företag har börjat sin positionsförflyttning till att
börja arbeta strategiskt och systematiskt med sin
kompetensförsörjning.16 De flesta deltagande företagen i projekten 1.0
och 2.0 har tagit sitt arbete vidare på något sätt. Projektägaren uppger;
”SAMTLIGA företag är listade hos ett ackrediterat testcenter och
kommer att följas upp kontinuerligt.”17

15 Slutrapport från Jönköping, ärende 200739.
16 Slutrapport från Jönköping, ärende 210237.
17 Sammanställning statistik F-län, ärende 210237.
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Projektägaren uppger också till Tillväxtverket vid epostkontakt att ett
"systerprojekt" med fem företag och exakt samma upplägg med
metodik enligt detta projekt har startat inom ramen för IF Metalls
nationella pilotsatsning på att utveckla avdelningarnas arbete med
kompetensfrågor.
Dessa projekt har arbetat mycket med mottagaranpassning av sitt
erbjudande. Ansatser och taktik liknar tjänstedesignsmetod. Detta har
visat sig mycket framgångsrikt då de också fyllt sina mål och mer
därtill.
Projektägaren har mycket på gång gällande de metoder och modeller
projekten arbetat fram. Listan är lång och nedan finns några exempel;




Metoderna och modellerna ska göras tillgängliga på webben
Svensk industrivalidering inom kort.
Man ska skapa en kort utbildning och information kring
projektens arbetssätt.
Materialet från projekten 1.0 och 2.0 kommer att bilda en
utgångspunkt för ett beviljat ESF-rådsprojekt. Teknikcollege,
Industrirådet och Svensk industrivalidering ska driva ESFprojektet.

Projekt 1.0



30-60 företag är målsättningen i projektet
360-460 personer ska valideras

Projekt 2.0



3.2.4

45-65 företag är målsättningen i projektet
278 personer ska valideras
2 bemanningsföretag ska delta i projektet
Jämtland Härjedalen

Projektet ägs av IUC-Z group AB och styrgruppen består av regionalt
utvecklingsansvarig, Region Jämtland/Härjedalen, och styrelsen i IUCZ group.
Projektet har också en referensgrupp bestående av IF Metall Mellersta
Norrland, Teknikföretagen och regionala kompetensplattformen från
region Jämtland/Härjedalen.
Projektet har väglett sex företag och genomfört 68 valideringar, i fem
företag.
Projektägaren uppger att måluppfyllelsen är låg i båda aktiviteterna
trots att intresset muntligen varit bra. Företagen har dock inte skridit
till handling. Man säger också att; ”Validering Industriteknik BAS är
något som passar företagen, problemet är egentligen att det tar ca 4
timmar per person och det blir produktionsbortfall. Stöd för
framtagande av strategiska handlingsplaner för kompetensförsörjning
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är av stor vikt men är svårare att få företagsledare att komma till skott
med.
Kunskap (HR) och tid fattas i små- och medelstora företag. Produktion
och leverans prioriteras. Om man satsar på utveckling parallellt med
produktionen så handlar det oftast om teknikutveckling (företagens
hemmabana). HR-utveckling får stå tillbaka trots att man vet vikten av
det (svårt att rekrytera rätt kompetens, vara attraktiv som
arbetsgivare osv).”18
Även i detta projekt har några företag gått vidare till Kompetenssäkrad
industri och även här ser vi en indikation på att företagen börjar
arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.



16 företag är målsättningen i projektet
250 personer ska valideras

3.2.5
Blekinge
Projektet ägs av KFH Service AB, Karlskrona Företags- och
Hantverksförening. Styrgruppen består av KFH:s styrelse, Region
Blekinge, IF Metall, Teknikföretagen, TechTank Olofström samt
konstellationen för Svensk Industrivalidering.
Detta projekt har kantats av flera utmaningar och har därför också haft
svårt att uppfylla målsättningarna. Projektet kom i gång sent på grund
av att riggningen av projektet tog tid. Projektägaren har också
genomgått en omorganisation, vilket lett till nya rutiner internt. Även
upphandlad aktör, Lernia, skapade en del utmaningen genom att de
bytte sin projektledare flera gånger.
Projektet har endast nio företag som deltagit och 29 personer
validerades.
Även projektet i Blekinge fick svårt att få företag att delta i insatsen
dels på grund av ”… hög arbetsbelastning.” och att ”Företagsledarna
har upplevt en osäkerhet kring hur de anställda ska tolka ledningens
beslut om validering.”19


3.2.6

30 företag är målsättningen i projektet
260 personer valideras
Skåne istället för Stockholms

Som storstadsregion var egentligen Stockholm utvald för ett
pilotprojekt. Dock hoppade tilltänkt projektägare av i sista stund och
regionen hittade ingen annan som kunde ta sig an ett pilotprojekt.

18 Slutrapport från Jämtland, ärende 200738.
19 Slutrapport från Blekinge, ärende 202605.
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Tillväxtverket beslutade då att låta Skåne få ett pilotprojekt, då Skåne
också är en storstadsregion.
Projektet ägs av Kommunförbundet Skåne. Styrgruppen består av
Region Skåne, Teknikcollege Skåne, Teknikföretagen, If Metall,
Livsmedelsföretagen och IUC Skåne.
Projektet hade 14 deltagande företag och har validerat 163 personer.
Även detta projekt stötte på svårigheter att få företag att delta i
insatsen. Projektet tog hjälp av Teknikföretagen för att nå företag och
få dem att delta. Nu anser man sig ha ett antal ”ambassadörer” för att
fortsätta arbetet framåt i regionen.
Projektägaren uppger i sin slutrapport att de betraktat pilotprojektet
som en lärprocess.
”I beaktande av de svårigheter som vi mötte under det första
projektåret så är den positiva grundinställning vi mötte bland de
medverkande företagen lite förvånande. Detta innebär, som vi ser det,
att såväl det övergripande projektet som SME-Valle, i grunden var rätt
tänkt. Tidsaspekten var inte så avgörande som de första kontakterna
med företagen gav vid handen.”
”Kunskaperna och erfarenheterna från samt de kontakter och den
samverkan som etablerats inom SME-Valle ligger nu till grund för
arbetet med en uppskalad regional satsning med planerad start hösten
2020.”20



20 företag är målsättningen i projektet
200 personer ska valideras

3.2.7

Erfarenhetsmöten med projektägarna

2017-12-12 – Uppstartsmöte och första erfarenhetsutbyte
Detta möte skulle ge projekten tillfälle att dela första erfarenheterna
genom att presentera hur projekten lagt upp sitt arbete. Vid mötet
presenterades vad validering var för något och ett gott exempel från
hur projektet i Första Ingenjören arbetat med strukturerade samtal
med företagsledningar.
2018-05-08 – Erfarenhetsutbyte kring hur projekten kan attrahera
företag till insatsen.
En facilitator ledde mötet för att systematiskt plocka fram lärdomar
och kunskapsutbyte mellan projektledarna.
2019-02-07 – Ett kort möte som del i Tillväxtverkets Smart industridag.

20 Slutrapport från Skåne, ärende 204028.
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Projektledarna fick tillfälle att dela status i projekten och lyfta
utmaningar. Dock var just utmaningen med att övertyga och övertala
företag att delta som den största frågan.
2020-01-22 – Slutkonferens för att runda av programmet.
Vardera projektägare summerade lärdomarna från sitt projekt detta
diskuterades i gruppen som bestod av projektägarna, representanter
från Tillväxtverket, Ramboll och Näringsdepartementet.

3.3

Insatsens erbjudande och mottagandet hos företagen

Trots att projektägarna utvecklade mer eller mindre gedigna modeller
och metoder för processen som företagen skulle genomgå blev
deltagandet från företagen lågt. Samtliga projektägare har fått lägga tid
”ute på fältet” och fått använda sig av fysiska möten för att attrahera
företag att delta. Det är ju en metod där projektägaren har kunnat
anpassa sitt budskap till företagsledningens frågor och är mer effektiv
än exempelvis ett epostutskick eller ett seminarium.
3.3.1

Hur fungerar tjänster?

Det är tidigare konstaterat att kompetensförsörjning är ett komplext
område med ett högt kunskapsinnehåll. Små företag arbetar inte
strategiskt med sin kompetensförsörjning av olika anledningar. En
anledning förstår vi är att små företag inte riktigt kan eller vet hur de
ska göra. Här finns en relativt tydlig brist på kompetens och kunskap
om kompetensförsörjning.
En tjänst produceras (konsumeras) i den stunden som parterna
leverantören och kunden möts. Båda parter är producenter av
tjänsten, även kunden är medproducent vid produktionen. Det är den
stora skillnaden mellan en vara och en tjänst.
Om kunden har en lägre kompetens i området för tjänsten, vilket oftast
är fallet, kan tjänsten egentligen aldrig bli mer än vad kunden har
kapacitet att medproducera och ta emot. Om en av parterna inte kan
vara den medproducent som förväntas blir det begränsande. Därför
rekommenderar Tillväxtverket tjänstedesign men också stegvis
stimulans för att förbereda både leverantör (projektägare) och
kunderna (företagen). Se avsnitt 2.1.2 och 2.1.3 ovan.
3.3.2
Attityder och beteenden hos företag
Många små företags attityder och beteenden till att arbeta strategiskt
och systematiskt med sin kompetensförsörjning har framträtt i flera
olika sammanhang. Bland annat ger projektet i Jönköping uttryck för
att ledningen i små företag inte alltid ser sin befintliga personal som en
resurs att utveckla vidare. Den befintliga personalen som företaget
redan investerat i. Företagen väljer t.ex. de ”bästa” medarbetarna till
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validering. Detta motverkar denna insats syfte och erbjudande helt
eller delvis.21
Företagen har i mångt och mycket prioriterat sina kortsiktiga
produktionsbehov istället för att lägga tid på att delta i t.ex. denna
insats22. Detta innebär att företag inte nyttjar sina möjligheter till att
skydda sin affär genom att arbeta strategiskt med sin
kompetensförsörjning.23 Projektet i Jönköping har t.ex. varit tvungna
till att vara flexibla och följsamma genom att ändra tider, tillfällen,
plats etc. för att möta företagens villkor.24
3.3.3

Glapp mellan aktörer inom kompetensförsörjning

Ett antal intervjupersoner upplever att det är många parter i systemet
som saknar den sammanhållning som krävs för att det ska vara
effektivt. I uppdraget finns en viktig del att få ihop parter samt
säkerställa roller och mandat.25
Projektet i Jönköping skriver i sin slutrapport i ärende 200739.
”Framtagningen av handlingsplanen ur samtal två visar ett omfattande
behov av kompetensutveckling, men när vi scannar tillgången till
utbildning och kompetensutveckling har aktörerna på
utbildningssidan svårigheter att möta företagen avseende flexibilitet
för form, plats, tid och kostnad. Utbudet finns inte och därför har vi
som aktörer försökt att arbeta mer och mer med kontakter med
utbildningsaktörer som kan erbjuda att utveckla sina erbjudande, ex
Campus Värnamo.”

3.4

Personalstark en digital tjänst till SMF

De undersökningar som Tillväxtverket och andra aktörer har
genomfört visar gång på gång att bristen på rätt kompetens är det
största hindret för tillväxt för företagen. Samtidigt visar
erfarenheterna från projekten i detta program att det är svårt för
företagen att komma igång med ett strategiskt, långsiktigt
kompetensarbete. Man vet inte hur och vad man ska göra helt enkelt.
Men det finns exempel att lära och inspireras av.
Under 2019 utvecklades den digitala tjänsten Personalstark. Det är ett
sätt för Tillväxtverket att ta tillvara lärdomarna från uppdraget och

21 Tillväxtverkets delrapport 3, avsnitt 1.1, 2018-09-28.
22 Kompetensförsörjning under lågkonjunktur, avsnitt 3.3, rapport Ramboll 2020-01-22.
23 Strategiskt kompetensförsörjningsarbete i SMF, en kunskapsöversikt, avsnitt 2.1, st 10, sid 7.

Rapport Ramboll, januari 2020.
24 Slutrapport från projektet i Jönköping, ärende 200739.
25 Tillväxtverkets delrapport 2, 2018-04-05. Bilaga 2, Kontigo ABs rapport, avsnitt 2.3.4.
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sprida information och inspirera företag att börja arbeta med sin
kompetensförsörjning mer strategiskt.
Personalstark är ett sätt att möta företagens behov av att på ett enkelt
sätt komma igång med strategiskt arbete med sin
kompetensförsörjning.

Personalstark är en digital tjänst för företagare med guider, inspiration
och mallar som ska hjälpa företagen att se kompetensförsörjning som
en del av sin affärsutveckling. Den ska ge företag möjlighet att komma
igång med arbetet på ett enkelt sätt. Tjänsten är inte tidsbunden och
möjliggör för företagen att påbörja kompetensarbetet inom det
områden de har störst behov inom, i den takt de mäktar med.
Företagsledningar ska kunna ta de första stegen i sitt strategiska
kompetensförsörjningsarbete även om man inte har tillgång till en hr
specialist.
Tjänsten är framtagen för och användartestad av små och medelstora
industriföretag som inte har någon eller endast begränsad hr funktion.
Innehållet i tjänsten är dock applicerbart även för företag inom andra
branscher.
Tjänsten är indelad i tre områden:


Planera och attrahera

Här får företagaren tips om hur en företagspresentation kan se ut,
hur man kan ta fram en medarbetarprofil och tips på kanaler för
att hitta framtida medarbetare.

32



Analysera och rekrytera

Här finns tips på hur en behovsanalys kan vara ett bra stöd för att
ta rätt steg när man vill utveckla företaget, vilka lösningar som
finns beroende på behoven och en guide i hur en
rekryteringsprocess kan gå till.


Utveckla och behålla

Under utveckla och behålla finns tips om hur man gör en
kompetenskartläggning och varför det är bra, tips på rutiner som
stärker företagets förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare och
behålla och utveckla sin personal, såsom att ha rutiner för
medarbetarsamtal, individuella mål och hur man kan arbeta med
utveckling och uppföljning löpande.
Validering beskrivs som ett viktigt och användbart verktyg både för att
analysera kompetensbehovet och för att utveckla medarbetarna.
3.4.1
Så tog vi fram Personalstark
Under hösten 2018 genomfördes en kartläggning av ett
tjänstedesignföretag över befintliga erbjudanden och digitala tjänster
inom området kompetensförsörjning. Ett antal industriföretag
intervjuades också om vilka behov de har inom området och vilken typ
av tjänst som skulle fylla dessa behov. Kartläggningen visade att det i
december 2018 inte fanns någon tjänst på marknaden som uppfyllde
små företags behov av grundläggande kompetensförsörjningsarbete.
Här fanns ett behov som vi kunde fylla.
3.4.2
Första steget i utvecklingen av Personalstark
Under december 2018 genomfördes en första designsprint ledd av
upphandlad tjänstedesignbyrå, där personer från Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen och personer med specialkompetens inom hr och
industrin medverkade. Resultatet blev en första klickbar prototyp av
en tjänst. Prototypen testades sedan på fem företag som fick klicka
runt i tjänsten och komma med feedback på innehåll, rubriker,
navigation med mera.
Första testerna visade flera viktiga lärdomar:





Innehållet måste vara kort, lätt att förstå men också korrekt
och relevant för målgruppen
Navigationen måste vara lätt att förstå
Företagsexempel som visar hur andra har gjort är viktiga för
trovärdigheten
För att tjänsten ska vara relevant måste det finnas guider och
mallar som möjliggör för företagen att börja arbetet redan
idag.

I juni 2019 upphandlades en tjänstedesignbyrå, webbutvecklingsbyrå
och en hr-specialist för att göra verklighet av resultatet från första
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steget. Allt innehåll i tjänsten och de nedladdningsbara mallarna togs
fram av hr-specialist och innehållsstrateg. Design och utseende
skapades av en interaktionsdesigner. All utveckling skedde i samråd
med Verksamt då den plattformen skulle ta över förvaltningen av
tjänsten. Tjänsten testades på målgruppen i mitten av projektet och i
slutet av projektet. I december 2019 lanserades sedan tjänsten under
namnet Personalstark.
3.4.3
Mål med Personalstark
Målet med den digitala tjänsten Personalstark är att företag ska få
bättre förståelse för och enklare att komma igång med sitt strategiska
kompetensförsörjningsarbete. Effektmålet, Personalstark gör det
enklare för företag att arbeta mer med strategisk kompetensförsörjning,
är kopplat till Verksamts effektkarta och ska följas upp regelbundet.
3.4.4

Kanaler och marknadsföring

Den primära målgruppen för Personalstark - små och medelstora
industriföretag - är en svår målgrupp att nå. Det beror bland annat på
att målgruppen kan anses ha en lägre digital mognad än andra
målgrupper samt att den ofta är inriktad på produktion och kan vara
svår att nå med information.
Detta gör att andra offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer
blir extra viktiga som vidareförmedlare av tjänsten, eftersom de oftare
har kontakt med företagen. Personalstark har därför presenteras
under flera olika seminarier och andra sammankomster för att nå så
stor spridning som möjligt.
Personalstark har bland annat presenterats i sammanhang som:






Smart industri-dagarna på Tillväxtverket
Webbsänt frukostseminarium
Nätverksträff för regionalt utvecklingsansvariga
Utveckla näringslivsklimatet genom digital förenkling
Om Serverat för Västerås stad

3.4.5
Sociala kanaler
För att användare lätt ska hitta till Personalstark har tjänsten
annonserats på Google. Det innebär att vi köpt sökord för att placera
Personalstark så högt upp som möjligt i sökresultat på Google. Till
Personalstark köptes sökorden: HR och Kompetensförsörjning.
Under januari till mars 2020 har vi köpt annonsplats för Personalstark
i sociala medier, både på Facebook och på Linkedin. Med annonserna
vill vi öka kännedomen och spridningen av tjänsten. Ytterligare
marknadsföring i sociala medier är planerad under våren 2020.
Tjänsten har också lyfts ett antal gånger i icke sponsrade inlägg i både
Verksamts och Tillväxtverkets sociala kanaler.
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3.4.6
Resultat av annonsering i sociala kanaler
Verksamt köpte under perioden 23/1 - 3/2 ett sponsrat inlägg på
Facebook för att öka kännedomen om Personalstark. Annonsen har
visats för 9635 besökare och 347 antal har klickat på länken i
annonsen.
Tillväxtverket köpte under perioden 4/3 - 12/3 två sponsrade inlägg
på Linkedin, ett för att öka kännedomen om hela tjänsten
Personalstark och ett som lyfte tips inför rekrytering. Målgruppen för
annonsen baserades främst på relevanta branscher, titlar och
erfarenhet. Då man på Linkedin även kan gå med i grupper, valde vi att
rikta annonserna mot medlemmar som är med i grupper som vi ansåg
var relevanta för Personalstarks målgrupp.
Parallellt med annonserna publicerades också ett organiskt (icke
sponsrat) inlägg på Tillväxtverkets Linkedin.
Sammanlagt har inläggen haft visats 33 233 gånger, varav 31 159 av
dessa är via de köpta annonserna. Annonserna har lett till 146 klick till
Personalstark, vilket vi bedömer är ett bra resultat för en kampanj av
det här slaget under en så pass kort tid.
3.4.7
Nyhetsbrev
Både Verksamt och Tillväxtverket har haft notiser om Personalstark i
sina nyhetsbrev. Verksamt har ca. 25 000 prenumeranter och
Tillväxtverket har ca. 5 000 prenumeranter. Vi har också noterat att
flera främjare och andra aktörer har spridit Personalstark i sina egna
kanaler, både i nyhetsbrev och sociala kanaler, vilket är mycket
glädjande och visar att tjänsten tagit emot väl av vidareförmedlare.
3.4.8
Resultat av effektmål – tidiga mätningar
Det är för tidigt att utvärdera om Personalstark har börjat närma sig
effektmålet, men några första mätningar har ändå genomförts för att
se hur användarna tar till sig tjänsten och ännu så länge ser det
positivt ut. Det är ett ökande antal besökare vartefter tiden går.
3.4.9
Kvantitativ mätning och metod
Eftersom det sedan tidigare inte finns någon liknande tjänst som riktar
sig till samma målgrupp är det svårt att jämföra med andra tjänster
som finns på Verksamt. Personalstark har därför mätts och jämförts
med Verksamt övergripande mål.
För att analysera användarbeteende och besöksfrekvens har vi använt
webbanalysverktyget Google Analytics (GA).
I GA har bland annat antalet användare, de populäraste sidorna och de
mest nedladdade dokumenteten mätts. Utifrån det går det att
analysera vilken typ av information som har varit mest tilltalande för
användarna.
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Totalt har Personalstark 1529 användare till och med 16 mars 2020.
Den mest besökta undersidan är “Kartlägg er kompetens”, det mest
nedladdade dokumentet är “Kompetensprofil”.
Sammanlagt har 1146 dokument laddats ner och antalet sidvisningar
är 8208 till och med 2020-03-16.
Under första tiden i mätperioden har användare varit tvingade till att
godkänna kakor. Detta innebär att de som inte godkänner kakor inte
registreras i analysverktyget GA. Denna funktion stängdes av tillfälligt i
mars månad för att skapa en jämförelsemätning. Det visade sig att
endast att var tredje till var femte besökare har accepterat kakor och
besöken är fler än det som visas i GA-statistiken. Därför går det att se
att det i GA ökade med drygt 300 besökare under perioden 9 till 16
mars 2020 och hade då totalt 411 besök än jämfört med perioden 17
till 24 februari då Personalstark hade 118 användare.
3.4.10 Kvalitativ mätning och metod
Vi ser ett stort behov av att även mäta kvalitativa värden av tjänsten,
alltså hur väl användarna upplever att tjänsten fyller deras behov.
Metoden för att mäta de kvalitativa värdena av tjänsten är främst
genom en enkät på Personalstark, som visas för besökaren efter ett
visst antal sekunder. Även om enkäten kan anses vara kvantitativ går
den att analysera utifrån kvalitativa mått. Enkäten följer samma
standard som Verksamt använder och presenteras via verktyget
Hotjar. Den består av tre korta frågor: Varför besöker du
Personalstark? Kunde du lösa ditt ärende? Och Har du användning av
mallarna?
För frågan om användarna kunde lösa sitt ärende ligger Personalstarks
resultat strax över Verksamt snitt. 85 procent av användarna har
svarat ja eller delvis jämfört med 80 procent för Verksamt.
På frågan ”Varför använder du Personalstark” svarade 65 procent
någon annan anledning medan 14 procent svarade att de ville göra en
plan för företagets utveckling.
För den sista frågan ”I vilken utsträckning kommer du ha användning
av innehåll och mallar på tjänsten Personalstark?” med en gradering
från 1 till 4, där 1 motsvarar i väldigt liten utsträckning och 4 i väldigt
hög utsträckning, svarade 53 procent av användarna en 4 (i väldigt hög
utsträckning och 29 procent av användarna en 3. Enligt första
resultaten anser användare att Personalstark är användbar.
3.4.11 Framtida förvaltning av Personalstark sker hos Verksamt
I framtiden kommer Personalstark flyttas över till Verksamt som också
tar över förvaltningen av tjänsten. I skrivande stund finns ännu inga
utvecklingsplaner för Personalstark. Första dialogerna med
Arbetsförmedlingen påbörjas inom kort.

36

3.4.12 Innehållssidor om kompetensförsörjning på Verksamt
Under 2019 har Verksamt, med hjälp av framtagandet av innehåll i
detta program, publicerat information om kompetensförsörjning
(personalutveckling) och validering, under kategorin Utveckla. Här
finns korta texter om hur företagare kan utveckla sin affär genom att
arbeta med kompetensen i företaget. Det finns också tydliga
hänvisningar in till Personalstark för den företagare som vill veta mer.
3.4.13

Innehållssidor om kompetensförsörjning på Tillväxtverket.se

På Tillvaxtverket.se finns information om uppdragen Tillväxtverket
har inom strategisk kompetensförsörjning och validering, där finns en
kort beskrivning om vad strategisk kompetensförsörjning är och
varför det är viktigt samt information om validering. Specifik
information om just validering finns också; Vad är validering? Hur går
den till? Vilka andra myndigheter har uppdrag inom validering samt
exempel på företag och projekt som har genomfört valideringar. All
text om validering är framtagen i samarbete med övriga myndigheter
inom myndighetssamarbetet om validering och finns att finna även
dessas webbplatser.

37

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan åren 2016-10-30 och 2020-03-31 budgeten
har totalt sett, inklusive ändringsbeslutet från 2018, varit 19 miljoner
SEK.
Pilotprojekten har haft svårt att upparbeta alla tillgängliga medel.
Vi bedömer att programmet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbesluten genom följande insatser:




Fem pilotprojekt i sju regioner.
Utvecklat Personalstark.
Genomfört uppföljning och utvärdering av hela insatsen.

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda medel
Bidrag

Förvaltningsanslaget

SUMMA

9 000

Anslag
Summa

Näringslivsanslaget

9 000
10 000

10 000

9 000

10 000

0

19 000

-Personalkostnader

1 420

799

288

2 507

-Köpta tjänster

1 074

1 779

2 853

61

11

72

S:a verksamhetskostnader

2 554

2 589

Transfereringar

5 662

3 782

Summa utbetalningar

8 216

6 371

Verksamhetskostnader

-Övriga kostnader

Att återbetala

288

5 432

288

14 876

9 444

784

784

BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

0
0%

0%

0%

0%

3 284

1 865

113

5 262

821

466

28

1 315

9 037

6 837

317

16 191
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Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

69%

59%

0%

63%

31%

41%

100%

37%

56%

31%

100%

46%

42%

69%

0%

53%
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