
Slutrapport/projektutvärdering 
(fylls företrädesvis i av projekt- och styrgruppsdeltagare tillsammans) 

 

Organisation : IN/INSU 

Deltagare i projektgrupp: Pelle Krantz 

Deltagare i styrgrupp: Hans Heldring/Pär Lundström 

 

Projektbeskrivning 

Projektet vill i ett antal olika piloter och förstudier utvärdera och testa förutsättningarna att bättre 

nyttja befintliga och nya lösningar. Framförallt genom att ta fram en ”kompetens-app” och se om och 

hur olika delar i kompetenshaneringen kan kvalitetssäkras effektivare och säkrare. 

 

Projektets primära mål 
 

Till vilken grad anses målen vara uppfyllda 
Betyg: 1-Inte alls, 5-Mål helt uppfyllt  

Säkerställa  

• Vem som har närvarat vid en utbildning mm 

• När individen kom och gick (incheckning och 
utcheckning) 

• Vem som är utbildare och att givna rutiner följs 
(gemensamma rutiner tas fram 

Betyg: 5 
Kommentar: Projektet har tagit fram en mycket bra app 
för kvalitetssäkring av hela utbildningskedjan från 
anmälan till slutprov. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Projektets sekundära mål Till vilken grad anses målen vara uppfyllda 
Betyg:   1-Inte alls, 5-Mål helt uppfyllt  

Individen får insyn och bättre kontroll på: 

• Sin kompetens (utbildningar mm) 

• Information och påminnelser om utbildningar mm 

• Hantering av personuppgifter (GDPR) 

 

Betyg: 5 
Kommentar:  
 
 
 
 

Arbetsgivaren får: 
• Bättre kontroll på underentreprenörers kompetens 

• Möjlighet att bättre kvalitetssäkra utbildare 

Betyg: 5 
Kommentar:  
 
 
 

 
Utbildarna får: 

• Kvalitetssäkrad utbildningskedja 

• Enklare och standardiserad id kontroll 

 

Betyg: 5 
Kommentar:  
 
 
 
 

 



Projektet skulle genomföra förstudier (för att identifiera behoven) samt ett antal piloter (för att testa 

lösning)  

Hur väl anser du att förstudien genomförts och att era behov beaktats 
Betyg:   1-Ej tillfredställande, 5-Helt tillfredställande 
Betyg: - 
Kommentar: Vet ej! 
 

 

 

Hur väl anser du att piloter genomförts och att era behov kan kunnat testats 
Betyg:   1-Ej tillfredställande, 5-Helt tillfredställande 
Betyg: 3 
Kommentar: INSU var först ut och vi fick köra lite torrsim då inte alla funktioner fanns klara i appen. 
 

 

 

Nytta med framtaget lösningsförslag 

Den i projektet framtagna lösning och de identifierade kompletteringarna/justeringarna. 

(1- Ingen alls, 5 -Mycket stor) 
 

Till hur stor grad anser ni att den kan 
skapa en nytta hos er/ Hur stor anser 
du nyttan vara 
 
 

Betyg: 3 
Kommentar:  
 

Beskrivning av nytta 
 

ID-kontroll + kallelser/påminnelser till deltagarna. 
 
 

Kan nyttan finnas för fler 
organisationer än er / Hur stor anser ni 
nyttan kunna vara 
 

Betyg: 4 
Kommentar: 
 
 

Beskrivning av nytta 
 
 

Alla verksamheter där krav på kompetens/utbildning skulle ha nytta av detta. 
 
 

 

Fortsättningsprojekt /ytterligare samarbete 

Betyg:   1-Inte intresserade, 5-Mycket intresserade 

Till vilken grad vill ni fortsätta med ett 
”fortsättningsprojekt” för att ta fram och 
testa en ”färdig” lösning (utifrån de i 
projektet identifierade och testade 
lösningarna) 
 
 

Betyg: 5 
Kommentar: Det finns behov om att säkerställa finansieringen från 
branschföreningen innan vi kliver in i detta skede. 
 
 

Vad anser ni att ett fortsättningsprojekt 
bör innehålla/ fokusera på för att ni skall få 
största nytta 
 
 

Vidare utveckling av befintlig app. 
Jobba vidare med att sprida och implementera detta hos 
branscher/företag. 
 

 

 


