
KOMPETENS 
I KRONOBERG  

REGIONENS FÖRETAGARE I FOKUS



JANUARI – NOVEMBER 2019

35 FÖRETAG
831 DELTAGARE

82 KURSER 
27 500 KURSTIMMAR



Medverkande företag:  Trensums Food AB  |  Orthex Sweden AB 
Jitech AB  |  Norcospectra AB  |  Ari Vislanda AB  |  Ljungby  
Komposit AB  |  LG Produktion AB  |  HP Tronic AB  |  Direktlaminat AB 
Arcoma AB  |  Steelform Scandinavia AB  |  Play´n GO Sweden AB 
BK Produkter i Alvesta AB  |  Norrgavel AB  |  Liljegrens Entreprenad AB 
Tingsryds Lastbilscentral  |  Enertech AB  |  Emballator Lagan Plast AB 
AB Maskinarbeten  |  Växjö Färg och Tapet AB  |  Hall Miba AB 
Balkheds Bygg och Djurfoder AB  |  Kulturfönster i Lenhovda AB 
Gehab Kvalitetspåbyggaren AB  |  Klarvik AB  |  Ackurat Industriplast AB 
Sajt Arkitektstudio AB  |  Sydställningar i Sölvesborg AB 
Hydroware AB  |  VittarydsVerken AB.





Att våra företag höjer sin kompetensnivå och växer sig starkare är 
avgörande för att kunna vara en blomstrande region där människor 
har både hem och arbete. 

Genom vårt projekt Kompetens i Kronoberg har nästan 900 personer 
kompetensutvecklats. 35 olika företag har deltagit. Det ser vi som en 
seger för alla i Kronoberg. Vi är väldigt glada för det positiva gensvar 
vi fått av alla deltagare. 

Under projektets gång har vi träffat många företag och medarbetare 
som siktar högt och tror på sig själva. Som vill utvecklas och som 
tror på ett samhälle som präglas av mångfald, jämställdhet och  
tillgänglighet i arbetslivet. Vi ser en region som är på frammarsch 
och som står väl rustad för framtiden.

För oss på Region Kronoberg är kompetensfrågan för 
regionens företag central. Vi vet att folkhälsa och ett gott 
liv är nära förknippat med livslångt lärande, utbildning 
och möjlighet att utvecklas på jobbet. 

VI STÅR STARKA I EN 
FÖRÄNDERLIG VÄRLD



Jag har blivit bättre på att leda människor 
mot ett mål, att förstå hur vi jobbar effektivt 
och hur vi håller ordning och reda. 

Jag tyckte det var väldigt intressant hur man 
undviker att små p:n blir stora P:n, alltså p 
som i problem. När det dyker upp små pro-
blem måste man ta tag i dem direkt, annars 
växer de sig stora och det kan få massor av 
negativa konsekvenser. 

Jag började på Klarvik direkt efter min 
gymnasieutbildning inom samhällskunskap. 
Tanken var att jag skulle ta ett kort break från 
plugget och tjäna egna pengar för att senare 
plugga vidare.  Jag började som anställd inom 
monteringen här, men för två år sedan blev jag 
utsedd till skiftledare. 

Sedan dess har jag vuxit väldigt mycket som 
person och i dag har jag mycket ansvar. Jag 
älskar att mitt jobb ger mig stora utmaningar.  
Jag träffar väldigt mycket folk, jag får vara 
med om samarbeten och se hur glada 
människor blir när de lyckas med det de vill. 
Jag ser också hur människor smittas av min 
energi. Jag är väldigt framåt som person. 

Eftersom jag hela tiden vidareutvecklas och 
lär mig nytt så är mina chanser på arbets-
marknaden väldigt bra. På kort tid har jag 
lärt mig mycket och har fått bättre arbetstider, 
bättre lön och vuxit som människa. Jag är 
inte alls orolig för min framtid. Nu har jag 
börjat en yrkesutbildning på distans för att 
lära mig ännu mer om ledarskap.” 

MARIO CAVAR
22 ÅR, SKIFTLEDARE PÅ KLARVIK

”Jag har lärt mig hur mycket som helst, både om saker 
som gäller de vardagliga arbetsmomenten här på Klarvik 
men också hur jag ska vara som ledare.

Om Klarvik:  
Företaget levererar aluminiumprodukter till  
hela norra Europa och Kanada. Företaget har 
funnits sedan år 2003 och har 50 anställda  
på fabriken i Klavreström. 



Det kan vara ganska komplicerat att utbilda 
personalen och hitta rätt kurser. Det är svårt 
att veta om en utbildning är värd priset. 
Något som gjort att det funnits viss tvekan 
hos, trots att behov är stort. Men i detta 
projektet har dialogen mellan oss och Region 
Kronoberg varit väldigt bra och kurserna har 
skräddarsytts för våra behov. 

Alla våra anställda som gått utbildningarna har 
gett dem höga betyg. Innehållet har varit rele-
vant och utbildarna har varit proffsiga. Flera 
av kurserna har genomförts på plats hos oss. 
Att kursledaren utgått från vår verksamhets 
specifika utmaningar har känts väldigt bra. 

Konkret har det handlat om utbildningar 
inom ritningsläsning, mätteknik, robotpro-

grammering och ledarskap. Jag har själv gått 
en ledarskapsutbildning och vi på Maskinarbeten 
tycker det är viktigt att det finns kompetenta 
ledare så att vi lyckas med våra strategier och 
kan sträva mot vår vision. Så att vi har en väl 
fungerande arbetsplats, helt enkelt. 

Inom vår bransch satsas det väldigt mycket på  
moderna maskiner som kan utföra avancerade  
uppgifter. Det kan vara lätt att missa att 
alla maskiner måste styras av en kompetent 
operatör. På Maskinarbeten låter vi människ-
an styra, det är grunden för att vi ska lyckas 
i framtiden. Vår personal är vårt viktigaste 
konkurrensmedel.” 

TONY JOHANSSON
PERSONALANSVARIG PÅ  
MASKINARBETEN I ALVESTA

”Kompetens i Kronoberg hade verkligen ett enkelt 
upplägg. Dessutom kunde vi vara med och påverka.

Om Maskinarbeten:  
Specialister på stål och bearbetning av stål. Maskinarbeten levererar till moderna industrier inom 
infrastruktur, entreprenad och jordbruksmaskiner. Företaget grundades 1952, finns i Alvesta och 
har 130 anställda. 



Jag tycker att projektet gjort en insats som 
gör att små och medelstora företag i Krono-
berg växer. Med företag som har rätt kompe-
tens och kan marknadsföra sig som attraktiva 
arbetsgivare så skapas starka företag. Och det 
kommer leda till att människor kan bo och 
arbeta här. 

Jag var med och djupintervjuade företag inför 
uppstarten så att vi kunde få en bra bild av 
vad företagen hade för behov av kompetens-
höjande insatser. Företagen var väldigt öppna 
och engagerade och jag tycker att vi hittade 
väldigt rätt i kursutbudet till slut. 

Det är också roligt att vi kunnat vara flexibla och 
erbjuda utbildningar på plats hos företagen. 
Många företag upplever att de har tidsbrist och 
genom det upplägget har vi kunnat nå ut till fler.

När vi går mot ett ökat kunskapssamhälle 
så står Kronoberg bättre rustat än någonsin. 
Våra företag, som framförallt är tillverknings-
företag, har höjt nivån i sitt kunnande och 
kommer förhoppningsvis i framtiden att 
kunna locka till sig nya kompetenta medar-
betare.”

OLA AGERMARK
NÄRINGSLIVSANSVARIG  

PÅ ALVESTA KOMMUN

”Vi näringslivschefer har fungerat som en länk mellan  
Region Kronoberg och företag. Många av regionens före-
tag har behov av stöttning när det kommer till att utveckla 
personalens kompetens.

Fakta om projektet: 
Kompetens i Kronoberg startades efter en pilotstudie i Ljungby. Studien visade att många företag hade 
stort behov av att kompetensutvecklas, men att det behövdes vägledning och stöd för att lyckas med det. 



En viktig effekt av att kompetensutveckla 
medarbetarna är att de ökar chansen att 
få nya roller på företagen och att det kan 
uppstå ett behov av att anställa nya kollegor 
underifrån.  

Vi är väldigt glada att många deltagare fått 
nya insikter och kunskap. Vi känner också att 
medvetenhet skapats inom jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor. Det är viktigt 
för samhället. Uppslutningen har 
varit väldigt bra och vi på Region 
Kronoberg är stolta över engage-
manget. 

För att hitta rätt bland 
utbildningarna så gjorde vi 
en omfattande och grundlig 
kartläggning av företagens 
kompetensutvecklingsbe-
hov. Det handlade om både 
djupintervjuer och enkäter. Vi 
marknadsförde projektet brett 
i sociala medier, kommunernas 
hemsidor, vi gjorde film och 
skrev pressmeddelanden. 

Jag är glad för alla de individer 
som kunnat utvecklas. De har 

lärt sig nya saker, väckt sin lust att utbildas 
och i många fall fått nya roller på sina jobb. 
Flera har fortsatt att utvecklas vidare, till 
exempel Mario som nu går en ledarskapsut-
bildning på distans.” 

AGNETA KLINGENVIK
PROJEKTLEDARE FÖR REGION KRONOBERG

”Syftet med projektet har varit att regionens 
företag ska höja sin kompetensnivå, något som 
innebär att de stärker sin konkurrenskraft.



KORTA FAKTA 
OM PROJEKTET
KOMPETENS I KRONOBERG: 
Projektet initierades av näringslivscheferna 
 i Kronobergs samtliga kommuner.

35 företag och 831 deltagare

82 kurser hölls

27 500 kurstimmar hölls

Utbildningarna pågick mellan januari 2019 
och november 2019. Alla utbildningar var 
upphandlade.

SYFTE MED PROJEKTET
Förbättra den strategiska kompetens- 
försörjningen hos regionens företag.
Genom att:
Höja kompetensen på befintlig personal  
på företagen.

Locka till sig ny kompetens till företagen genom 
att kommunicera en attraktiv arbetsplats.

Skapa medvetenhet kring Employer Branding.

MÅLGRUPPEN 
Små och medelstora företag i Kronobergs län.
Insatserna i projektet vänder sig till både 
arbetsgivare och arbetstagare.

OMDÖMEN FRÅN MEDVERKANDE
Relevant för mitt jobb: 81 % 

Var intressant: 95 %

Ökar möjligheten att få mer kvalificerade 
arbetsuppgifter i framtiden: 61 %

Svarade mot mina behov: 88 %

Gjorde mig stärkt i min roll: 71 %

UTBILDNINGAR
Har genomförts på olika platser i länet, både 
hos företagen och som skolsittningar med 
blandad grupp från olika företag. 

Kurserna har varit 2 till 5 dagar. 



KORTA FAKTA 
OM PROJEKTET

EXEMPEL PÅ  
UTBILDNINGAR
Ledarskap

Praktisk pedagogik

Projektledning

Ritningsläsning

Excel

Produktionsekonomi

Programmering

LEAN

FINANSIERING
Europeiska socialfonden bidrog  
med 3,7 miljoner kronor.

Region Kronoberg satsade 1,2 miljoner.

Företagen som medverkade stod för  
25% av kostnaden.

MEDVERKANDE KOMMUNER

Alvesta

Växjö

Ljungby

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge 

Älmhult

INSATSER INOM STRATEGISK  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetenskartläggning hos företaget

Processtöd hos företag  
(handlar om att respektive företag fått  
stöd i sitt kompetensförsörjningsarbete)

Coachning i nätverk

Mentorskap

Individuell handledning






