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Organisation : Seko 

Deltagare i projektgrupp: Johan Skoog   

Deltagare i styrgrupp: Christer Karlsson 

 

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: 4 
Kommentar:  
 
 
 
 
 

 

 

 

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: 3 
Kommentar: 
Jag känner att jag har lite svårt att överblicka allt, men det 
måste ju underlätta både för individ och företag när det 
gäller vilka utbildningar personen ifråga har gått och 
eventuellt behöver gå framtiden. 
 
 

Arbetsgivaren får: 
• Bättre kontroll på underentreprenörers kompetens 

• Möjlighet att bättre kvalitetssäkra utbildare 

Betyg: 4 
Kommentar:  
 
En viktig del är att även facket kan gå in och se att UE samt 
inlånad/inhyrd personal har den kompetens som krävs för 
arbetsuppgiften. 
 

 
Utbildarna får: 

• Kvalitetssäkrad utbildningskedja 

• Enklare och standardiserad id kontroll 

 

Betyg: 4 
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: 3 
 
Av det jag fått mig till del, så verkar det ha funkat helt ok. Ska ju ha en ”utbildning” själv snart och har inte riktigt fått 
grepp på tekniken.  Ska komma ihåg att få hjälp den 3 eller 4/12. 

 

Hur väl anser du att piloter genomförts och att era behov kan kunnat testats 
Betyg:   1-Ej tillfredställande, 5-Helt tillfredställande 
Betyg: 4 
Kommentar:  
Skall test själv senare, av vad jag hört verkar det ok 

 

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: 4 
Kommentar:  

Beskrivning av nytta 
 

I mitt arbete så har man nytta av att lätt kunna se om personen ifråga har den 
utbildning som krävs. Det är ofta anställda från många olika företag på 
arbetsplatserna idag. En bank med alla utbildningar som personen ifråga har 
skulle underlätta, (om det nu är så att man får rätt identitet på personen som 
är på arbetsplatsen). 
 

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

Betyg: 4 
 
 

Beskrivning av nytta 
 
 

Tror även företagen har nytta av ett övergripande system för att där kunna se 
vilka som har och inte har utbildningar som det är krav på. Vet att företagen 
har egna system för detta, men att det ofta missas att uppdateras. 
 

 

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: 4 
Kommentar:  
Kan man få till ett bra system som alla har nytta av till en rimlig kostnad så 
borde ju de flesta vara intresserade. En viktig del är ju att företagen och 
dess branschorganisationer också vill vara del i detta. Kostnaden kommer 
ju troligen att ligga på företagen i slutändan.  
 

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

 
Att göra det möjligt att lagra uppgifterna så att det kommer alla till del på 
ett relativt lätt sätt, både företag, privatpersoner samt fackförbund.  
 
 

 


