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Slutrapport 

Uppgifter om projektet 

Namn på projektet: Lärandemodeller i Gnosjöregionen Startdatum: 2016-02-01 

Kontaktperson projektet: Nina von Krusenstierna  Slutdatum: 2017-03-17 

Telefon 072-853 30 07  

E-post adress nina@bgrab.se 

 
Syftet med en slutrapportering är att skapa en enhetlig struktur för insamling av information om projektet i 

sin helhet och ska bidra till lärande. Slutrapporten ska också underlätta spridning av resultat och metoder 

från socialfondsprojekt i Sverige. I slutrapporten ombeds ni därför beskriva uppnådda resultat samt 

redogöra för ett antal centrala delar i projektets genomförande. 

 

Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på 

en diskuterande redogörelse.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningen kommer att användas av ESF-rådet i olika sammanhang. Lägg därför stor vikt vid att få en så rättvisande 

sammanfattning som möjligt. 

Projektet ska kartlägga och ta fram tydliga, systematiska och välförankrade arbetsmodeller för att stärka individens 

möjligheter till livslångt lärande. Detta görs genom att säkerställa att företagens behov matchas mot utbildningsaktörers 

utbud samt att skapa arbetsmodeller för hur analys av företagens befintliga kompetens ser ut. Under förstudien 02-

2016—03-2017 har vi lagt särskild vikt vid analys av företagets befintliga kompetens...  

Lärandemodellers primära målgrupp är små (och medelstora) tillverkande företag utan egen HR-resurs och deras 

anställda, dvs både tjänstemän och anställda i produktionen. De branscher som berörs är framförallt: skärande industri 

samt tråd och plåt, gjuteri, trä och polymer. Primärt verkar projektet i Gnosjöregionens fyra kommuner, samt i övriga 

Region Jönköpings län.  

Förstudien har haft fyra deltagande företag: Skogslunds Metallgjuteri/VÅ pressgjuteri/Skanslack ytbehandling och 

Kalsets Automatsvarvning. 
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Arbetssättet (modellen) har hittills bestått i kartläggning i följande steg: 

 Processer i företaget – kritiska roller/befattningar 

 Befattningar och roller som ska genomlysas  

 Horisontella principer (frågeformulär och samtal kring mångfald och jämställdhet/icke diskriminering) 

 Företaget och projekt lärandemodellers PL/handledare tar fram en arbetsplan  

Arbetsplanen innehåller bl.a. strategin för:  

 Varför kompetensgenomlysningen genomförs, och hur den kommuniceras till de anställda  

 Antal kunskapstester med hjälp av tillgängliga valideringsverktyg och/eller själv- och motskattningar för 

tjänstemän 

 Struktur för dokumentation i HR-systemet ”Gapless” (som var det verktyg som testades under Förstudien).  

 Kommunikation med Lärandemodellers PL/handledare under processens gång 

 Hur resultatet skall användas  

 

Avslutningsvis träffar projektledare från ”Lärandemodeller” uppdragsgivarna i företaget. Resultatet av tester och 

självskatttningar analyseras, och förslag ges till lämpliga utbildningar för grupper av anställda.  

Självskattningarna som nämns ovan avser analyser av tjänstemäns/vissa yrkesrollers skattningar av sin egen kompetens. 

Idén med att även integrera andra roller än de rent produktionstekniska kom från företagen som medverkade i vår 

förstudiefas. Tillsammans med företagsledningarna kunde projektledningen i Lärandemodeller konstatera att 

kunskapstesterna fungerade utmärkt på vissa roller, men att komplement av ett annat slag behövdes för att genomföra 

en fullskalig kompetensanalys av företagets kritiska processer och funktioner (från insäljning, till order, via produktion 

till fakturering och uppföljning).  

Tjänstemännens självskattningar ”motskattades” av en arbetsledare. De ifyllda blanketterna (från PLs intervju med den 

roll som skulle kartläggas/skattas) överlämnades till arbetsledaren vid Skogslunds/VÅ. De roller som testats under 

förstudien är ”teamledare”, ”innesäljare” och ”ekonomiassistent”.  

Under maj månad togs kontakt med representanter för fack, arbetsgivarorganisationer och industrins 

branschorganisationer verksamma i regionen för att göra en avstämning av det förslag till genomförandeprojekt som 

arbetats fram inom förstudien. I samband med detta framkom att dessa parter inom ramen för sin samverkan på 

nationell nivå kring industrins valideringsmodell och strategisk kompetensförsörjning i mindre industriföretag kommit 

långt vad det gäller två projektsatsningar.  
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Dels Tillväxtverkets utlysning som riktat sig särskilt till Region Jönköpings län, dels den nationella ESF-utlysning som 

öppnades 15 maj med inriktning strategisk kompetensförsörjning i små och medelstora företag. På grund av dessa 

utlysningars utformning visade det sig att de projekt som formulerats av konstellationen av branschorganisationer till 

avgörande delar har överlappningar med det genomförandeprojekt som tagits fram inom förstudien ”Lärandemodeller”.  

Tre arbetsmöten genomfördes tillsammans med de aktuella branschorganisationerna för att undersöka förutsättningarna 

för att på bästa sätt omformulera projekten för att undvika suboptimering, resursslöseri och överlappning av aktiviteter 

som skulle kunna förvirra målgruppen mindre och medelstora företag. Med hänsyn taget till att den ovan beskrivna 

situationen uppkom i ett så sent skede innan slutdatum för ansökan till ESF för ett genomförandeprojekt, beslutade 

ledningen och projektägarna för ”Lärandemodeller” att man svårligen skulle kunna arbeta fram ett omformulerat 

genomförandeprojekt till 15 juni 2017.  

Istället har överenskommelse träffats med de delaktiga branschorganisationerna att gemensamt arbeta fram ett 

projektunderlag som på bästa sätt tar tillvara såväl på resultaten från förstudien ”Lärandemodeller” och de resultat som 

kontinuerligt framkommer i dels det projekt (Tillväxtverket) som nu kommer att drivas under ledning av IF Metall 

Västbo Östbo , dels det projekt som på nationell nivå kommer att formuleras inom ramen för ESF:s nationella 

utlysning. Arbetet med att förbereda för ett framtagande av ett gemensamt projekt har inletts och en projektansökan 

kommer att lämnas ESF inom nästa aktuella utlysning. 

Business Gnosjöregion, som äger projektet ”Lärandemodeller” kommer självklart att integrera erfarenheterna från 

förstudien i andra framtida, liknande projekt. Några av de goda erfarenheter som vi tar med oss då vi genererar nya 

verksamhter i BGR är samarbetet med HR-chefsgruppen, tankarna kring självskattningar och hur de kan användas, 

formerna för samarbete mellan arbetsledning och projektledare och styrgruppens entusiasm.  

Projektidé och förväntade resultat 

Redogör för projektets syfte och övergripande projektmål, delmål och avsedda förväntade resultat. Har syfte, mål och målgrupp 

förändrats under projekttiden? Varför i sådana fall? Hur många kvinnor och män har deltagit i projektet? 

 

Text från ansökan 2015-09: ”Projektet ska kartlägga och ta fram tydliga, systematiska och välförankrade arbetsmodeller för att stärka 

individens möjligheter till livslångt lärande. Detta görs genom att säkerställa att företagens behov matchas mot utbildningsaktörers utbud 

samt att skapa arbetsmodeller för hur analys av företagens befintliga kompetens ser ut.” 

Under förstudien 02-2016—03-2017 har vi lagt särskild vikt vid analys av företagets befintliga kompetens, framförallt med 

hjälp av kunskapstester som finns i valideringsverktygen (industriteknisk bas samt teoridelarna av de sk. gröna och blå 

certifikaten) som tillhandahållits via Skärteknikcentrum.  

Här skall nämnas att det alltså inte är en fullskalig ”validering” som gjorts. De teoretiska kunskapstester som finns i 

valideringsverktygen har tillämpats. Verktyget ”industriteknisk bas” innehåller inga praktiska moment, medan de ”blå” 

och ”gröna” certifikaten som används i en fullständig validering också omfattar praktiska tester, som alltså INTE 

tillämpats inom ramen för förstudien.  
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Vi har också tipsat om tillgängliga utbildningar utifrån behovsanalyserna som skett i företagen Skogslunds 

Metallgjuteri/VÅ pressgjuteri/Skanslack ytbehandling och Kalsets Automatsvarvning. Vi har däremot inte kunnat följa 

upp hur företagen hanterat våra tips, dvs. om personalen nu deltar i utbildningar, eller kommer att delta i utbildningar 

inom den närmaste framtiden. Detta hade vi räknat med att göra i ”genomförandeprojektet”.  

Förutom valideringsinstrumenten rymmer Lärandemodellen även analyser av tjänstemäns/vissa yrkesrollers 

självskattningar om sin egen kompetens. Idén med att även integrera andra roller än de rent produktionstekniska kom 

från företagen som medverkade i vår förstudiefas. Tillsammans med företagsledningarna kunde projektledningen i 

Lärandemodeller konstatera att valideringsverktygens kunskapstester fungerade utmärkt på vissa roller, men att 

komplement av ett annat slag behövdes för att genomföra en fullskalig kompetensanalys av företagets kritiska processer 

och funktioner (från insäljning, till order, via produktion till fakturering och uppföljning).  

Tjänstemännens självskattningar ”motskattades” av en arbetsledare. De ifyllda blanketterna (från PLs intervju med den 

roll som skulle kartläggas/skattas) överlämnades till arbetsledaren vid Skogslunds/VÅ. Den vidare processen har alltså 

itne följts upp närmare genom förstudien i Lärandemodeller.  De roller som testats under förstudien är ”teamledare”, 

”innesäljare” och ”ekonomiassistent”. Projektet har under förstudiefasen upprättat ett gott samarbete med delar av ett 

“HR-chefsnätverk” som BGR tidigare etablerat. Det är denna lilla HR-chefsgrupp (totalt drygt 10 personer) som hjälpt 

Lärandemodellers projektledning att ta fram grova självskattningsmallar inom ramen för projektet. I projektet 

Lärandemodeller 2017-2020 ville BGR arbeta vidare med tester som kompletterar valideringar, för att få en mer 

heltäckande bild av befintlig kompetens och behov i företagen som deltar i projektet.  

Syfte, mål och målgrupp har inte förändrats under projekttiden, men vi har fått begränsa oss under förstudien bl.a. vad 

beträffar antalet företag som engagerats. Enbart fyra företag (varav tre i själva verket ingår i samma koncern) deltog i 

projektet.  

Vi förväntade oss att hinna involvera fler företag från flera olika industrisektorer. Efter ett par olyckliga avhopp i 

uppstartsfasen av projektet, bestämde projektledningen i samråd med SG att vi trotsallt skulle testa modellen i de 

företag som faktiskt anmält sig. Fyra företag var tillräckligt för att pröva de testverktyg som finns (valideringsverktygen), 

samt de självskattningar som vi själva tagit fram genom arbetet med förstudien. Projektledningen sammanfattar dock att 

vi på det stora hela är nöjda med vad som hunnits med under det år som förstudien pågått. Genom de två 

företagsrepresentanter som företräder våra testpiloter, har vi dessutom fått goda, seriösa ”ambassadörer” för vårt 

projekt.  

 

Tanken var ursprungligen även att under förstudien 2016-2017 förbereda för byggnationen av en digital 

”utbildningsportal”, där ”alla” befintliga utbildningar inom Gnosjöregionen (samt, vid behov länet och nationellt) 

ingick. Vi känner i efterhand att några av våra partners kanske hade orimligt höga krav på vad som skulle hinnas med 

inom ramen för förstudien – framförallt gällande en tänkt utbildningsportal. Under förstudien har vi enbart hunnit ta 

fram en bild på hur en sådan skulle kunna se ut och fungera. Vi har också inlett diskussioner med ett par möjliga 

leverantörer. En struktur för hur en sådan skulle kunna se ut har tagits fram med hjälp av företrädare för Teknikcollege, 

Campus Värnamo och Region Jönköpings län (kompetens).  
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Strukturen skulle behöva byggas nedifrån och upp – dvs genom företagens aktiva medverkan, och med deras behov 

som grund. Vi kan konstatera att byggnationen av portalen kräver tid och tålamod och att många frågor kring ägande,  

à-jourhållning och kvalitetsgaranti, mm återstår att lösa. 

Eftersom Lärandemodeller är en sk. förstudie har vi inga ”deltagare” i traditionell bemärkelse. Cirka 80 personer har 

genomgått valideringsverktygens kunskapstester (majoriteten har genomgått testet  ”industriteknisk bas”). Cirka 35% av 

dessa personer är kvinnor. 

Projektets resultat, mål och indikatorer 

Beskriv projektets faktiska resultat i förhållande till den ursprungliga planeringen. Redogör kvantitativt och kvalitativt för t.ex. nya 

kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer och arbetssätt. Hur har projektverksamheten arbetat för att säkerställa 

deltagande på lika villkor för kvinnor och män? 

De resultat som uppnåtts under förstudien sammanfattas kort nedan:  

Modellen har testats genom:  

• Ett åttiotal valideringstester 

• Industriteknisk bas, gröna och blå certifikat (teoridelen) 

• Cirka 15 pressgjutartester samt några underhållstester 

• Nytt kokillgjutartest framtaget i nära samverkan m. Swecast 

• Intervjuformulär roller & horisontella principer  

 

BGR och projektpersonalen har självklart inte genomfört projektet på egen hand. Branschorganisationerna 

Skärteknikcentrum, Polymercentrum, Träcentrum och Gjuteriföreningen (Swecast) samt Svenskt Underhåll, och ett 

lokalt/regionalt partnerskap som finns representerat bl.a. i vår Styrgrupp har bidragit med sina verktyg och kunskap. I 

Styrgruppen finns utbildningsanordnare, en företagsrepresentant, en av näringslivscheferna, en chef från 

Arbetsförmedlingen i Värnamo och en representant från Region Jönköpings län samt vår lärande utvärderare. En 

handläggare från ESF deltar också.  Delar av BGRs HR-chefsnätverk har bl.a. medverkat i framtagningen av 

självskattningsunderlaget till tjänstemännen.  

Delar av svaret på frågan om huruvida genomförande och utfall blev enligt planerna, och en del avvikelser  har redan 

nämnts som svar på föregående fråga. Det finns emellertid andra aspekter som kunde gjorts annorlunda, och som 

hade varit i linje med den ursprungliga tanken.  

 
- Referensgrupp med företagsrepresentanter 

Enligt den ursprungliga planen, skulle en ”referensgrupp” av företag bildas. Tanken var att projektet och dess innehåll  

på detta vis skulle få en tydlig förankring i regionens näringsliv. Projektet inriktar sig på små och medelstora företag.  



6 
Diarienummer 2016/00014-31   

  
  

 
 

 
 
 
 

  

   

Diarienummer:  

  

  

Inkom: 

  

 

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 

 
 

 

 

Vi vet av erfarenhet att dessa små och medelstora företag, utan egen HR resurs har starkt begränsade möjligheter att 

engagera sig i styrgrupper av detta slag.  

BGRs HR-chefsnätverk, i synnerhet de personer som bildat den ”lilla” gruppen som assisterat oss i framtagningen av 

självskattningsintervjuerna har varit mycket samarbetsvilliga och positivt inställda till projektet och dess innehåll. Vi har 

känt ett stort stöd genom samarbetet med den ”lilla” gruppen, som hjälpt oss att ta fram självskattningarna som nämns 

ovan.  Möjligen utgör denna lilla HR-grupp en lämplig ”referensgrupp” inför ev framtida projekt.  

- HR-verktyget Gapless måste förbättras eller ersättas med andra 

Vi har prövat HR-verktyget Gapless för att dokumentera och analysera resultat på individnivå, avdelning och roll. 

Arbetet har varit tidsödande, och inneburit visst utvecklingsarbete av systemet. I förstudiens slutskede konstaterar vi att 

Gapless fortfarande är ”trubbigt”, och att aggreggerade sammanställningar (på avdelningsnivå) är svåra att läsa och 

hantera. Vi har lärt oss att i det fall Gapless skall användas, måste vi som projektledning antingen styra företagens indata 

i systemet hårdare, eller måste Gapless utvecklas ytterligare som verktyg. I vilket fall som helst måste alternativ till 

Gapless värderas i eventuella liknande framtida projekt.  

- Horisontella principer – deltagande på lika villkor för kvinnor och män  

De verktyg (valideringstest) som tillhandahållits genom branschcentra kan fortfarande kompletteras och förbättras, 

framförallt med avseende på tillgänglighet vad beträffar språket och frågornas konstruktion (läsbarheten).  Ett citat från 

den externe utvärderarens rapport:  

”Även om valideringsverktygen upplevs som självklara i sammanhanget, finns det några problem som behöver överbryggas.  

Det som påpekades i intervjuerna var främst språkliga hinder. Det kan vara personer som inte har svenska som modersmål, men också de  

som har svenska som modersmål men som har läs‐ och skrivsvårigheter eller andra problem vad gäller själva utförande av testet.  

Det medför att de har svårt att visa sin reella kompetens genom ett test. Det kan också finnas behov av utveckling av nya test,  

för de områden där test saknas, vilket gjorts inom ramen för det här projektet när det gäller test inom gjuteri. På så sätt kan också projektet  

bidra till utveckling av valideringsinstrumenten genom input till branschorganisationerna som utformar testen, utifrån de behov  

som  framkommer i arbetet med kartläggningen.” 

Det verktyg som togs fram inom projektet för att arbeta med de horisontella principerna behöver prövas på en större 

kritisk massa av företag under en längre tid, för att slutsatser skall kunna dras om förändringar av attityder, utmaningar 

och möjligheter för att arbeta aktivt med mångfald, icke diskriminering och jämställdhet. 

Arbetssätt 

Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt och kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad var 

det som gjorde skillnad, vad ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram 

i projektet.  

Syftet med förstudien var att etablera arbetsformer för kompetensutveckling och (på sikt) kompetensförsörjning för 

små, tillverkande företag i Gnosjöregionen och deras anställda.  
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Under förstudien har 4 företag – Skogslunds Metallgjuteri, VÅ Pressgjuteri, Skanslack (ytbehandling) och Kalset 

Automatsvarvning engagerats i projektet. Arbetssättet (modellen) har hittills bestått i följande steg:  

 Processer i företaget – kritiska roller/befattningar 

 Befattningar och roller som ska genomlysas  

 Horisontella principer (frågeformulär och samtal kring mångfald och jämställdhet/icke diskriminering) 

 Företaget och projekt lärandemodellers PL/handledare tar fram en arbetsplan  

Arbetsplanen innehåller bl.a. strategin för:  

 Varför kompetensgenomlysningen genomförs, och hur den kommuniceras till de anställda  

 Antal valideringsverktygens kunskapstester och/eller själv- och motskattningar för tjänstemän 

 Struktur för dokumentation i HR-systemet ”Gapless” (som var det verktyg som testades under Förstudien).  

 Kommunikation med Lärandemodellers PL/handledare under processens gång 

 Hur resultatet skall användas  

Avslutningsvis träffar projektledare från ”Lärandemodeller” och uppdragsgivarna i företaget. Resultatet av tester och 

självskatttningar analyseras, och förslag ges till lämpliga utbildningar för grupper av anställda.  

Den ursprungliga tanken var att projektet under genomförandefasen skulle få en större geografi, och komma att 

omfatta fler branscher (även tjänstesektorn t.ex.). Vi kan konstatera att det funnits goda möjligheter att sprida projektet 

geografiskt, i övriga region Jönköpings län, och Kalmarregionen (som visat intresse för att delta i ett 

genomförandeprojekt). Det går också att använda modellen på andra branscher, men under 2017-2020 var tanken att 

skärande industri, gjuteri, tråd och plåt, polymer och trä skulle ges högsta prioritet.  

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 

Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. I vilka sammanhang har i spridit erfarenheter från projektet? Vilka 

organisationer har ni riktat er till? Hur förs projektresultatet vidare? 

Under och vid slutet av projektet har spridningsaktiviteter genomförts i form av frukostmöten och bransch- och 

fackliga arbetsgivarträffar i samtliga fyra ”GGVV” kommuner. Nina von Krusenstierna (VD för BGRAB) och Ulf 

Annvik (Näringslivschef, Värnamo kommun) har också beskrivit projektet vid Region Jönköpings läns 

näringslivschefsträffar. Regionförbundet i Kalmar län visade också intresse för att medverka i ett framtida 

genomförandeprojekt, och projektledaren bjöds in för att berätta om ”Lärandemodeller” både till Region Jönköpings 

län (vid träff med andra Smålandslän) och till Regionförbundet i Kalmar län på en separat träff.  
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Gnosjöregionen.se producerar ett magasin som når stora delar av vår målgrupp. Vi beställde ett reportage i magasinet 

som sammanfattar några av våra och de deltagande företagens erfarenheter. Artikeln bifogas. 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Hur har extern utvärderare konkret bidragit till projektarbetet? Hur har ni arbetat med uppföljning och utvärdering i projektet? På 

vilket sätt har det varit ett stöd för projektverksamheten? 

Det har varit till stor hjälp att ha vår externa utvärderare med oss både vid Styrgruppsmötena och vid besöken (och som 

närvarande vid testerna) på företagen. Det känns bra att få projektet och dess komplexitet belyst utifrån. Genom 

utväderarens frågor lärde vi oss att beskriva projektet och dess innehåll, så att det blir begripligt för en extern person.  

De två projektledarna har också haft en helt öppen dialog med utvärderaren, och rådfrågat henne, när vi själva 

uppfattade att vi kanske riskerade att drabbas av ”närsynthet” – dvs att vi behövde någon annan, utomståendes bild av 

en situation eller en händelse.  

Vår utvärderare har avlagt rapporter vid Styrgruppsmötena, och intervjuat oss som projektledare, såväl som 

testpersoner, företagsledare och några av Styrgruppsmedlemmarna.  

 

Vid sista Styrgruppsmötet genomförde utvärderaren tillsammans med projektledningen en utvärderingsövning där 

Styrgruppsmedlemmarna uppmanades att reflektera över erfarenheterna och lärandet hittills, såväl som eventuellt 

intresse att medverka i ett genomförandeprojekt.  

Användande av resultat 

Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer att kommer att användas i ordinarie verksamhet och i befintliga strukturer. 

Om implementering uteblir - beskriv varför? Hur har ni arbetat för att resultaten att tas om hand?  

Överenskommelse har träffats med de delaktiga branschorganisationerna att gemensamt arbeta fram ett projektunderlag 

som på bästa sätt tar tillvara såväl på resultaten från förstudien ”Lärandemodeller” och de resultat som kontinuerligt 

framkommer i dels det projekt (Tillväxtverket) som nu kommer att drivas under ledning av IF Metall Västbo Östbo , 

dels det projekt som på nationell nivå kommer att formuleras inom ramen för ESF:s nationella utlysning. Arbetet med 

att förbereda för ett framtagande av ett gemensamt projekt har inletts och en projektansökan kommer att lämnas ESF 

inom nästa aktuella utlysning. 
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Business Gnosjöregion, som äger projektet ”Lärandemodeller” kommer att integrera erfarenheterna från förstudien i 

andra framtida, liknande projekt. Styrgruppsmötena har fungerat fint, och Styrgruppens ledamöter uttryckte sig vid sista 

Styrgruppsmötet som mycket välvilligt inställda till att medverka i ett eventuellt genomförandeprojekt. Några av de 

samarbetspartners som vi arbetat med; HR-chefsnätverket, Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, 

utbildningsanordnarna, företagen som deltog i förstudien, m.fl. blir självklara samarbetspartners även i framtiden.  

Dessutom kan vi arbeta vidare såväl med ”självskattningar”, som spridning av modellen till andra branscher och 

utbildningsplattformen. Men framförallt kommer vi att arbeta vidare med att bygga förtroende med målgruppen, små 

och medelstora företag i Gnosjöregionen utan egen HR-resurs. Det är deras behov och önskemål som kommer attt 

ligga till grund för våra framtida projekt.  

Kommentarer och tips 

Vilka tips vill ni delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?  

Kort analys av vad som gick mindre bra finns ovan under respektive punkt. Självklart har vi rannsakat oss själva om 

huruvida vi kunnat göra något annorlunda för att säkerställa att förstudien gick vidare in i en genomförandefas. Vi har 

dock haft en öppen kommunikation med branschcentra och andra samarbetsparter under hela förstudien och inte fått 

några signaler om att andra, överlappande projekt planerades. Vi såg heller inte IF Metalls projekt som 

konkurrerande/överlappande, utan ansåg att flera kompletterande aktörer skulle göra ett gott jobb för målgrupperna.* 

En sak som fungerat bra, och som tillfört en nyhet i testerna och kompetensanalyserna är ”självksattningarna” av vissa 

roller som inte kan kartläggas (enbart) med hjälp av valideringsverktygens kunskapstester.  

 

Både samarbetet med HR-cheferna kring framtagningen av utkast till ”intervjuguider” vid självskattning och själva 

intervjuerna har klar utvecklingspotential.  

En annan sak som fungerade fint var sammansättningen av projektledningen. Projektledaransvaret delades upp på två 

personer: en ingenjör med stor erfarenhet från arbete i industrin och en samhällsvetare med forskarbakgrund inom 

regional utveckling och små och medelstora företags villkor. I slutfasen av projektet (från januari-mars 2017) 

rekryterades en ersättare för huvudprojektledaren in som ersättare, med anledning av att PL blev svårt sjuk. Även 

ersättaren har en utbildnings- och yrkesbakgrund (Human Resources) som passade väl in i projektet, och som 

kompletterade projektledningens kunskaper och erfarenheter på ett bra sätt. Projektägarens tanke var att dessa tre 

kompetenser skulle samspela även i det planerade genomförandeprojektet.  

Ledarskapet av projektet (ordförande i Styrgruppen och VD för BGRAB) har litat på projektledningen, och gett oss fria 

tyglar att arbeta på ett okonventionellt, jordnära sätt mot småföretagen och deras anställda.  

Här vill vi också ge en eloge till handläggare vid ESF som varit mycket stödjande och samarbetsvillig, inte minst i 

projektets svåraste skeden (då huvudprojektledaren blev allvarligt sjuk).  
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* Lärandemodellers primära målgrupp är små (och medelstora) tillverkande företag utan egen HR-resurs och deras 

anställda, dvs både tjänstemän och anställda i produktionen. De branscher som berörs är framförallt: skärande industri 

samt tråd och plåt, gjuteri, trä och polymer. Primärt verkar projektet i Gnosjöregionens fyra kommuner, samt i övriga 

Region Jönköpings län. 

 

Kontaktperson för ytterligare information: 

 

 

 

Slutrapport ska undertecknas av projektledare eller 

person som har rätt att företräda projektägaren. 

Undertecknad  intygar att lämnade uppgifter är 

fullständiga och riktiga. 

 

 

Underskrift projektansvarig/projektledare: 

 

Datum                     Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Skicka även dokumentet till projektets ansvarige samordnare på Svenska ESF-rådet via e-post 


