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Sedan i Mars 2006 har Networking Companies i samarbete med Högskolan Väst arbetat 
med EU-projektet kompetensförsörjning i nätverksorganisationer (CoMaNwO). Målet är 
att bygga upp Competence Center som ett nätverksforum för gemensamma aktiviteter 
kopplat till kompetensförsörjning. Flera företag har varit aktiva i projektets första fas som 
bl.a. varit inriktat på fördjupad förståelse för kompetens, prototyputveckling av IT-stöd 
för kompetenshantering samt design och organisering av företagsanpassade läraktiviteter 
(e-learning). Arbetet har bland annat omfattat kartläggningsstudier, företagsbesök och 
workshops, vilka finns sammanfattade i rapporter, systemdemonstrationer och 
presentationer.  
 
Efter årsskiftet går projektet in i nästa fas där vi kommer att arbeta med fler företag som 
vill utveckla sitt arbete med kompetensförsörjning. Projektpartners får möjlighet att i nya 
och engagerande former kompetensutveckla sina medarbetare, dela erfarenheter och 
kunskap med andra företag i regionen, ta del av aktuell forskning och omvärldsbevakning 
inom området samt forma framtidens IT-stöd för kompetensförsörjning på nätverksnivå. 
Hittills står ytterligare ett par nya företag på tröskeln och vill vara med i projektet: Elicit, 
Volvo Aero. De tidigare medverkande är Cabeco, Elektronikpartner, Parker Hannifin, 
Combitech, Empir och Abak Rör. 
 
Lite statistik om vad som gjorts hittills: 
 

• Deltagande 
– 5-6 företag i NWC 
– Ca 3 deltagare (”timredovisande”) per företag 
– Ca 6-7 deltagare från Högskolan (snitt ca 28%-basis) 

• Kartläggning: 
– 7 Företagsbesök 
– 2 Lunchseminarie 
– 2 Workshopar 
– 5 Gruppintervjuer  
– 2 fokusgruppsessioner  
– 5 fokusområden med aktiviteter 
– 5 kritiska framgångsfaktorer för projektet 
– 4 olika webenkäter 

 
• Litteraturstudier 



 

– Inläsning forskningsrapporter samt systemleverantörsblad 
– 1 projektrapport (Kompetenskanon) 
– 3 vetenskapliga artiklar för submission 

• Designaktiviteter: 
– 1 kommunicerande systemvision  
– 8 identifierade scenarios  
– 3 designidéer konkretiserade i prototyper 
– 1 extern projektsite 

• Insatser för nya företag 
– Marknadsföring via platsbesök 
– 2 tidningsartiklar på gång 
– 2 företag på gång in 

 
I övrigt fortsätter arbetet med ett antal CMS-verktyg. Systemutveckling pågår kring 
Visualisering av kompetens, där solfjäderdiagrammen blir verklighet som ett 
beslutsstödssystem vid förhandling och analys av din och dina medarbetares kompetens i 
nutid och framtid. En ansökan planeras där detta Visualiseringsverktyg utgör en 
”demonstrator” för nyttiggörande och kommersialisering av vår utvecklings- och 
forskningsresultat. Medlemsföretagen finns naturligtvis med. Vi hoppas på 
medfinansiering i motsvarande TID. Ansökan avser att länka vidare etableringen av 
CompetenceCenter under 2008 i form av system samt metoder och former för 
verksamhetsutveckling med koppling till kompetensförsörjning och arbetsintegrerat 
lärande. 
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