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RESKILL, UPSKILL
KOMPETENSUTVECKLING 
SOM GÖR SKILLNAD



Kompetensutveckling är en av de strategiskt 
viktigaste frågorna för att företag ska kunna 
fortsätta utvecklas, möta de snabba föränd-
ringarna i omvärlden och vara långsiktigt 
konkurrenskraftiga. Även för företagens med-
arbetare ärkontinuerlig kompetensutveckling 
avgörande.  

kompetens.nu är en utbildningssatsning som 
erbjuder högaktuella, relevanta och kvalitets-
säkrade utbildningar som utgår från industrins 
behov. Lärportalen innehåller över 5 000  
kostnadsfria kurser och utbildningar från 
några av världens ledande universitet och 
högskolor. Här finns också LinkedIn Learning 
som erbjuder kortare kurser samt etablerade 
YH-leverantörer med gott renommé.

Under 2021 finansieras kompetens.nu av  
Europeiska Socialfonden.

DETTA INGÅR
Varje deltagare får:
	Obegränsad tillgång till kursutbudet hos Coursera, LinkedIn Learning, 
Intermezzon och Kompetens Express

	En (1) utbildning från Ingenjör 4.0, Göteborgs Tekniska College  
eller Mölk



SÅ GÅR DET TILL

KRAV OCH VILLKOR FÖR ATT ANSÖKA
Grundläggande kriterier:
	Företagets anställda måste ha tillgång till internetuppkoppling och dator
	Företaget ska medverka i en enkät uppföljning och eventuell telefon intervju efter 
kompetens utvecklingen är genomförd
	Företaget ska uppfylla EU:s regler om statsstöd

Projektet omfattas av EU:s regler om statsstöd enligt bestämmelserna om försumbart 
stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre  
betydelse. Stöd till korttidsarbete räknas inte som statsstöd.
Företaget får vara hur stort som helst för att söka så länge de är i industri- 

branschen, besöksnäringen eller transportsektorn. Max är 80 licenser per företag. 

	1. Information om kompetens.nu 
Här finns information om kompetens.nu  
samt ett urval av utbildningar

	2. Ansökan
Företag söker utbildningsplatser genom 
att fylla i en anmälan. Ni får sedan ett mail 
med instruktioner om hur ni gör för att 
komma vidare. Ni får även ett statsstöd 
samt samarbetsavtal som ska signeras.

	3. Tillgång till lärportalen 
Därefter får företaget inlogg och tillgång 
till hela lärportalen med fullständigt  
kursutbud



	När inskickad ansökan har godkänts finns  
hela utbudet med över 5 000 kostnadsfria  
kurser och utbildningar tillgängligt.

Se mer av kursutbudet här 

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR

Kurs/utbildning Utbildningsaktör Språk Längd

+ Additive Manufacturing Ingenjör 4.0 Engelska 20h

+ AI-arbetsflöde: Affärsprioriteringar  
 och datainhämtning IBM Engelska 8,6h

+ Anpassa ditt ledarskap Macquarie University Engelska 17,1h

+ Att balansera flera roller som ledare LinkedIn Learning Engelska 36m

+ Att ge feedback University of Colorado Boulder Engelska 9,3h

+ Att sätta förväntningar  
 och bedöma prestationer University of California, Davis Engelska 11,7h

+ AutoCAD 2021: grundutbildning LinkedIn Learning Engelska 3h 58m

Helene Rutgersson, 
Business Analyst, Volvo 
Group Trucks Operation

Jag har gått de fyra första delarna av Python for  
Everybody som levereras av University of Michigan  
genom Coursera. Upplägget har fungerat väldigt 

bra – det är bättre än vad jag tidigare trott att gå kurs on-
line. Jag är just nu inblandad i ett projekt där jag vet vilken 
kunskap jag behöver och det ger väldigt mycket att få det 
paketerat. Det stöttar mig i min kunskapsutveckling.
Jag och en kollega har gått kurser parallellt och vi har 
tipsat varandra om olika saker. Vi har även spridit denna 
möjlighet internt inom organisationen så att andra kan ta del 
av utbildningar genom kompetens.nu. 

KOMPETENS- 
UTVECKLING  
HET FRÅGA HOS 
VOLVO TRUCKS 
TECHNOLOGY

UTBILDNINGAR INOM INDUSTRI



Bakom satsningen står myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och 
Myndigheten för yrkeshögskolan, arbets givarorganisationerna Teknik-
företagen, Transport  företagen och Industriarbetsgivarna, fackförbun-
den IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Visita, Hotell- och restaurangfacket, 
Unionen samt Combient.

Samarbetet initierades inom ramen för regeringens sam verkansprogram 
för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Lärportalen är utvecklad 
av Collegial, som ingår i Combient Group. Under 2021 finansieras utbild-
ningarna av Europeiska Socialfonden och är (därmed) kostnadsfria för 
dig som deltar.

OM KOMPETENS.NU

För	mer	info,	maila	utbildning@kompetens.nu


