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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Den första ingenjören (DFI) 

Swerea SWECAST 

2014-12 

2016-1 2 

Nytt 

Förstudie 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Tillgång till kvalificerad arbetskraft på olika nivåer är det enskilt största hindret för tillväxt 

och konkurrenskraft inom länets små- och medelstora industriföretag. Kunder kräver allt 

oftare att underleverantörer löser komplexa tekniska problem vid framtagandet av produkter 

och att de har kapacitet att möta beställare på samma nivå. Om kunskapen fattas riskerar 

tillverkande företag i vårt län att tappa order och halka efter i utvecklingen . 

Förstudien påvisade att bristfällig kunskap vad en ingenjör gör bland företagare i små 

tillverkande företag om är det största hindret, likaså att kunna påvisa vilken produktivitets

och lönsamhetsökning en ingenjör med rätt profil kan leda till. 

En projektledare från Sveriges ingenjörer kommer med hjälp av processtöd från länets fyra 

stora branschorganisationer med industrianknytning att genomföra olika aktiviteter riktade 

mot redan verksamma ingenjörer och företag med en redan anställd ingenjör. En stor 

arbetsinsats är också att genomföra informations- och uppsökande aktiviteter i 60-80 

strategiskt utvalda företag för att till slut initiera och följa ett skarpt stödprogram i ca I 5 av 

dessa. Att etablera fungerande nätverk för erfarenhetsutbyte mellan både ensamanställda 

ingenjörer och företag som anställt den förste ingenjören är också ett av huvudmålen i 

proj ektet. Om detta leder till att företagen också anställer den andre ingenjören så är det en 

positiv bieffekt. 

Inom projektet ska också ett webbaserat stöd utvecklas. Högskolan i Jönköping erbjuds att 

följa och bidra till proj ektets genomförande och utvärdering. 
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Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Projektets syfte och målligger i linje med regionens ambitioner att genomföra 

utvecklingsprojekt inom delstrategierna "En konkurrenskraftig industriregion och breddat 

näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag". Industrin är en viktig basnäring i 

Jönköpings län med nästan dubbelt så stor andel sysselsatta som i riket. Länets fortsatta 

utveckling och tillväxt är starkt beroende av ökad produktivitet och export. Det är därför 

nödvändigt att med gemensamma insatser verka för att fler personer med 

ingenjörskompetens kan rekryteras till länets små- och medelstora tillverkande 

industriföretag. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Kommunikationer: D Positiv ~Neutral D Negativ 

Innovation: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Klimat och energi: D Positiv ~Neutral D Negativ 

Attrakt i vi te t: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Globalisering: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
För att kunna genomföra en kraftfull insats under 2015-2016 söks 4 769 800 kr från 

regionen. 14 av budgeten för externa tjänster har flyttats till egen personal eftersom personen 

finns hos projektägaren. Likaså har finansiering från organisationer strukits och reducerat 

kostnaden för posten externa tjänster. Slutligen har budgeten för 2015 delats upp och 1/13-

del hänförts till december 2014. 

Bifall föreslås eftersom vi själva övertalade en regional aktör att ansvara för projektet. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
-Beslut tas för ett år i taget. Förlängningsansökan för 2016 krävs. Projektredovisning skall 

ske innan prövning av nytt beslut. 

-Undertecknad detaljerad tidsredovisning för medverkande företag och ingenjörer krävs vid 

ansökan om utbetalning. Kostnader för egen personal samt externa tjänsterna skall också 

tidsredovisas och verifieras med lönespecifikationer. 

-Samarbete med Träcentrum nödvändig för TMF' s medverkan i projektet. Samarbetet skall 

beskrivas i lägesrapporterna 

-Region Jönköpings län ska beredas plats i styrgruppen. 

-Extern utvärdering och dokumentation är ett krav. 
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Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december år 
2015, annars kan projektbidraget förfalla. I samband med första ansökan om 

utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd 

personal (om kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte 
sker kommer Regionförbundet att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns 
på hemsidan. 

Medelsbeslut 
Ett-årigt medelsbeslut 
År 2014 
År 2015 

167 000 kr 
1858 700 kr 

År 2016 

Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: l 500 000 kr. 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 358 700 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 
2a Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ämne 

Finansiering 

Budgeten för projektet ser ut som följer: 
Ar 

Kostnader 2014 
Egen personal 103 000 

(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 14 00 

Lönekostnad per timme: 750 

Externa tjänster 219 000 

Lo kalkostnader o 

Ar 
2015 

l 304 375 

2653125 

5 000 

Ar 

2016 

l 639 275 

3 117 825 

10000 

1:1-medel 
1:1-medel 
l: 1-medel,prognos 

Totalt 

3 046 650 

5 989 950 

15 000 
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In vesteringar (gäller inte medel o o o o 
från Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 50 000 606 900 825 500 l 482 400 

kostnadsspecifikation i bilaga) 

Indirekta kostnader o o o o 
Summa kostnader 372 000 4 569 400 5 592 600 JO 534 000 

Intäkter o o o o 
Offentliga bidrag i annat o o o o 
än kontanter 

Summa 372 000 4 569 400 5 592 600 JO 534 000 

Ar År Ar 

Finansiär 2014 20J5 20J6 Totalt 

Regionförbundet 167 000 l 858 700 2 744 JOO 4 769 800 

Sveriges ingenjörer 85 000 l 032 700 l 066 500 2 184 200 

Företag/ingenjörer 120 000 l 615 000 l 782 000 3 5 17 000 

Övrigt, arbetsplats till projektledn o 63 000 o 63 000 

Summa 372 000 4 569 400 5 592 600 JO 534 000 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 
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Dnr %/O~/ 
................. "................... Antal sidor 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta) 
l D Ny ansökan - förstudie l ~ Ny ansökan- projekt l D Förlängningsansökan* 

*Fyll endast i denna sida . Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regiona la projektmedeL 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
Den första ingenjören (DFI) 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-1 2-01---2016-1 2-31 4769800 10752200 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Swerea SWECAST AB i nfo@swereaswecast.se 
Postadress Telefon 
Box 2033 036-301200 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
550 02 Jönköping 036-301200 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556186-4587 1132-9380 5842-1454 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäl ler ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
~Ja D Nej D Ja~ Nej 
**Arbetsstallenummer en l1gt Stat1st1ska centralbyran (Tfn: 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Annika J ederström 08-6138280 
E-post Mobi ltelefon 
annika.j ederström@sverigesingenjorer.se 0706-424324 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Bernt-Råkan Melin 036-301221 
E-post Mobiltelefon 
bernt-hakan.melin@swerea.se 070-6941503 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Den första ingenjören (DFI) 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal sidor 

Det största hindret för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i regionens industriföretag är 
tillgången till kvalificerad arbetskraft. Studier har visat att en ingenjör i ett mindre företag 
snabbt ökar tillväxten, produktiviteten och bidrar till fler anställda. Förstudien till detta projekt 
visar också att ingenjörens kornpetens är en kritisk tillgång då kunden kräver att företaget 
skall medverka vid lösningen av komplexa tekniska problem kring produkten eller 
tillverkningsprocessen. En ingenjör i ett mindre företag anges också vara katalysator och driva 
på en mer strategisk kompetensutveckling internt. 

Utmaningen vi står inför är alltså att få mindre företag att inse värdet av att anställa en 
ingenjör, och att få ingenjörer att se mindre företag som attraktiva arbetsgivare. 

Iförstudien har företag/ingenjörer beskrivit dels hinder för en rekrytering/anställning, dels 
förutfattade meningar och bristfållig kännedom om varandra, vilket samrnataget kan resultera 
i felrekryteringar eller att man avstår från att rekryteralsöka jobb. Det finns därför ett behov av 
enkla stöd för att analysera vilken ingenjörsprofil man behöver och hur man klarlägger om 
man är redo att tillfullo tillvarata en ingenjörskornpetens. Dessutom bör belysas vilka 
karriärsmöjligheter som finns för en ingenjör i mindre företag. Behov finns också av stöd i 
själva rekryteringsprocessen samt nätverk med andra efter genomförd rekrytering. 

Branschorganisationernas erfarenhet är att många mindre företag ännu inte reflekterat över att 
anställa en ingenjör, att många företag funderar på att anställa en ingenjör men upplever för 
stora hinder och att endast en mindre andel företag med framgång har anställt en ingenjör. 
Sveriges Ingenjörers erfarenhet är att det på samrna sätt finns ingenjörer i olika lägen. 
Projektet involverar samtliga grupper i olika insatser. 

Projektet ska tillsammans med målgrupperna konkret och praktiskt arbeta fram och använda 
olika stöd för att underlätta rekryteringsprocessen, etablera former för nätverk för att öka 
kännedomen och kontakten mellan ingenjörer och mellan företag samt kontinuerligt 
genomföra infmmations- och motivationsaktiviteter för att öka intresset generellt bland 
företag resp ingenjörer. Projektet skapar dels direkta resultat i de företag/ingenjörer projektet 
kornmer i kontakt med, dels en modell med stödjande verktyg och arbetsformer för att 
kontinuerligt efter projektets avslut fortsätta arbetet med att motivera och stödja företag och 
ingenjörer i syfte att snabbare öka andelen ingenjörer i regionens mindre företag. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 
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På k01i sikt är syftet med projektet att bland mindre företag öka insikten om värdet av att 
anställa en ingenjör och bland ingenjörer öka förståelsen för karriärmöjligheter i ett mindre 
företag samt att få i drift en modell med dels beprövade stöd som underlättar och snabbar på 
rekryteringsprocessen, dels en beprövad fonn för erfarenhetsutbyten i nätverk. 

På medellång sikt är syftet med projektet att den modell som arbetas fram i projektet ska 
användas av så många som möjligt i olika sammanhang och satsningar i ett kontinuerligt 
arbete med att stimulera och motivera mindre företag att anställa en ingenjör respektive 
stimulera och motivera ingenjörer att söka anställning i mindre företag. 

På längre sikt är syftet med projektet att bidra till en markant ökning av andelen mindre 
företag i regionen som har anställt en ingenjör vilket i sin tur kommer att bidra till ökad 
konkunenskraft och tillväxt samt att regionen blir en internationellt ledande industriregion. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Det övergripande målet med projektet är att etablera en hållbar struktur i regionen som bidrar 
till att relevanta aktörer kan arbeta effektivt och strukturerat och med effektiva metoder för att 
kontinuerligt stimulera, motivera och stödja regionens mindre företag att rekrytera ingenjörer. 

För att kunna etablera en sådan struktur kommer projektet att bland annat leverera följande 
delresultat 

FÖRÄNDRADE ATTITYDER OCH INSIKTSFULLT HANDLANDE: 
a) Genom inf01mations- och inspirationsaktiviteter som ger insikt om värdet av en ingenjör 
skapa ett ökat intresse kring förutsättningarna att anställa en ingenjör hos ett stort antal mindre 
företag i regionen. 
b) Ökat intresse för att arbeta i mindre företag hos ett stort antal yrkesverksamma ingenjörer, 
genom informations- och inspirationsaktiviteter som ger kännedom om utvecklings- och 
katTiärmöjligheter i regionens mindre företag 
c) Ökad insikt om vad som krävs för en framgångsrik rekryteringsprocess bland företag med 
visat intresse för att anställa en ingenjör, genom utformning och användande av stödjande 
metoder 
d) Ett antal mindre företag som inleder en aktiv rekryteringsprocess, genom praktisk 
tillämpning av metoder samt konkret handledning/coaching i ett särskilt utformat program. 

METODER, ARBETSSÄ TT, SAMARBETsFORMER 
a) Metoder för företagare att enkelt kunna kartlägga, beskriva och precisera sina behov av 
ingenjörskompetens för att öka precisionen i rekryteringsprocessen 
b) Metoder för företagare att enkelt kunna analysera det egna företagets produktionsprocesser, 
teknik, organisation etc, i syfte att avgöra hur väl man matchar de generella förväntningarna 
på en arbetsplats och arbetsgivare som en ingenjör ställer 
c) Kontaktdata och beskrivningar av olika tillvägagångssätt för att åtgärda eventuella brister 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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som upptäcks vid analys av företaget 
d) Metoder för ingenjörer att öka kännedom om utvecklings- och karriärvägar i mindre 
företag 
e) Modell för etablering och drift av erfarenhetsnätverk för företag/ingenjörer 
f) Modell för program för utveckling, erfarenhetsutbyte och extern handledning/coaching för 
företag som nyligen anställt en ingenjör (målgrupp företagsledare och ingenjörer) 
g) W ebbaserad plattform för lagring, uppdatering och spridning av stödjande metoder, 
underlag, goda/lärande exempel etc 
h) Samarbetsformer för regionala aktörer och "ambassadörer" att fortsätta arbetet med att 
stimulera, motivera och stödja mindre företag att anställa en ingenjör, där användandet av en 
webbaserad plattform och utvecklade metoder utgör basen 

Mätbarhet i kvantitet och kvalitet kommer att fastställas och följas upp av projektets styrgrupp 
med stöd av extern expertis. 

En nollmätning genomförs vid projektstart där antalet mindre företag i regionen med en 
ingenjör anställd tas fram. Mätmetoden används vid projektets slut och kan därefter över tid 
fortsätta att användas i regionen. Eftersom omsättningen av ingenjörer i mindre företag också 
är önskvärd att följa kommer mått som indikerar detta att undersökas och om möjligt tillföras 
mätningen. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora tillverkande företag i regionen samt 
yrkesverksamma ingen j örer/ingen j öre r med yrkeserfarenhet. 

Projektets resultat vänder sig till samtliga mindre företag med intresse av att anställa en 
ingenjör. Projektets aktiviteter involverar företag med olika insikt, inställning, förmåga och 
erfarenhet vad det gäller att anställa en ingenjör. 

Projektets resultat vänder sig till samtliga ingenjörer med intresse av anställning i ett mindre 
företag. Projektets aktiviteter involverar ingenjörer med olika insikt, inställning och 
motivation vad det gäller anställning i mindre företag. 

Sekundär målgrupp är branschorganisationer och andra som tillsammans med Sveriges 
Ingenjörer på förbunds- och distriktsnivå efter projektet förväntas arbeta vidare i den struktur 
och med de metoder, verktyg och andra stöd som är projektets resultat. 

I den sekundära målgruppen ingår också den regionala akademin, kanske främst representerad 
av Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), där erfarenhetsutbyten mellan projektet och JTH 
kring ex-jobb, fadderföretagsaktiviteter, sommarpraktik m m, kan utgöra viktiga inspel till 
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metoder och strategier för den framtida DFI-modellen. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

l SE BILAGA l 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
re~ionala utvecklin~sstrate~in som du kan ladda ner på www.re~ionjonkopin~.se) 

I RUS- Regional Utvecklingsstrategi för region Jönköping 2025, sägs för Målområde 
Näringsliv: "En konkurrenskraftig industriregion och ett breddat näringsliv med betoning på 
kunskapsintensiva företag". Delstrategier för att nå detta mål är: "En internationellt ledande 
industriregion", och "Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag". 
Tillgång till "Kunskap och kompetens" pekas ut som en framgångsfaktor för att nå målet. 

Regionen har idag en mängd företag som drivs av entreprenörer med hög kompetens att driva 
företag, men för den framtida ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen i 
näringslivet, fö1mågan till industriell förnyelse samt utveckling· av varor och tjänster med högt 
kunskapsinnehåll och höga förädlingsvärden, en förutsättning för hög sysselsättning och 
framtida välfärd. 

Inom region Jönköping är idag 26% av invånarna verksamma inom industrin mot 14% i 
riket. Våra demografiska förutsättningar, samt lokaliseringen på små orter med betydande 
avflyttning, innebär allt större utmaningar. Den bristande tillgången på kompetens riskerar att 
urholka tidigare konkurrensfördelar. Detta är allvarligt då all statistik pekar på att allt 
företagande i starka tillväxtregioner i första hand drivs av tillgången till välutbildad 
arbetskraft. Här har Region Jönköping en stor utvecklingspotential, där globaliseringen 
innebär både ett hot men också möjligheter. Vi behöver därför hitta former för att attrahera 
och aktivera kvalificerad arbetskraft, oavsett kön, ålder och bakgrund. 

Projektet Den första ingenjören har målet att skapa förutsättningar för regionens 
industriföretag att attrahera, rekrytera och behålla ingenjörer, och därmed skapa ökad tillväxt i 
företagen. Projektets ambition är därmed också att adressera och svara upp mot flertalet av de 
ovan redovisade utmaningarna för vår region. Det är därför vår fasta övertygelse att projektets 
resultat och effekter har potential att på ett avgörande sätt bidra till att utveckla och stärka den 
regionala industrin, och därmed också bidra till förverkligandet av de industriella 
utvecklingsmål som beskrivs i RUS. 
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Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Ökad kompetens i företag skapar nödvändiga förutsättningar för en omställning från 
priskänsklig produktion av ämnen med låg förädlingsgrad till produkter med högt 
kunskapsinnehåll och unika konkurrensfördelar. Denna typ av produktion är i allmänhet mer 
avancerad och mindre miljöbelastande. Dessutom sker kunskapsbaserad tillväxt ofta i företag 
där miljödriven affårsutveckling står i fokus, vilket ytterligare stärker projektets miljöprofiL 

Allt fler kvinnor väljer idag att utbilda sig inom ingenjörsområdet, vilket i sin tur innebär att 
konservativa och hittills mansdominerade branscher måste tänka om och göra sig attraktiva 
även för kvinnor. Projektet har en mycket stark vilja och ambition att medverka till att bryta 
traditionella könsrollsmönster och därmed bidra till fler kvinnor i branscher, företag och yrken 
som hittills varit signifikant mansdominerade. Sveriges Ingenjörer (dåvarande CF) 
uppmärksammade tidigt kvinnornas behov av att träffas och utbyta erfarenheter och stödja 
varandra på mansdominerade arbetsplatserna. Redan 1985 startades de första kvinnliga 
nätverken med stöd av förbundets första kvinnliga ordföranden Ingrid Bruce. Nätverken lever 
kvar än idag och växer. I Jönköping finns idag två kvinnliga nätverk, Aqua och Scienta. Dessa 
nätverk är en naturlig kontakt/kanal till projektet. 

Det ovan förda resonemanget kan i stora delar också sägas gälla för personer med utländsk 
härkomst. Här ser vi allt oftare att företagen förstår att utnyttja den kompetens som 
exempelvis ingenjörer med annan kulturell och språklig bakgrund besitter, t ex i samband med 
att man vill ta sig in på nya marknader och öka sin export. Denna additionella 
ingenjörskompetens skall uppmärksammas och förhoppningsvis kunna exemplifieras i 
projektet. Rent konkret kan erfarenheter tas från det mentorprogram som Sveriges Ingenjörer 
genomför för nyanlända ingenjörer. I programmet sammanförs en svensk ingenjörsmentor 
som redan är etablerad på den svenska arbetsmarknaden med den nyanlände ingenjören. 

Sist men inte minst bidrar projektet till ökad folkhälsa, dels genom att det bedöms bidra till 
ökad tillväxt i företag inom miljöteknikområdet, där nya processer och produkter bidrar till 
minskad klimatpåverkan, men också genom att det skapar förutsättningar för ökad trivsel och 
välbefinnande hos såväl arbetsgivare som arbetstagare tack vare att framtida rekryteringar i 
stön-e utsträckning kommer falla ut till bådas belåtenhet. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Flera av de deltagande branschorganisationerna har som sin primära uppgift att identifiera, 
sprida och implementera ny teknik och nya processer i den bransch de företräder. Allt i syfte 
att stärka och utveckla konkonenskraften och skapa tillväxt på en alltmer global marknad. En 
utmaning för mindre och medelstora företag är att med befintlig personal kunna hänga med i 
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den snabba tekniska utveckling vi nu ser både beträffande maskiner/processer och i kundemas 
produkter. 

Utgående från regionens industriella karaktär bildar fyra branschorganisationer tillsammans 
med Sveriges Ingenjörer den ime kärnan i projektet. Branschorganisationerna är; 

- TMF: Få av våra medlemsföretag har erfarenhet och upparbetade arbetssätt för att rekrytera 
ingenjörskompetens. Vi vill därför medverka till att fler företag får stöd att skapa dessa 
kontakter, bl a genom informationsinsatser, både brett och vid träffar med företag. Vi har 
begränsad utförm·kapacitet i lönköpings län och ser därför att Träcentrum har en viktig roll i 
projektet. De har lång erfarenhet och goda relationer till våra medlemsföretag i regionen. 

- Polymercentrum: Den regionala formsprutningsindustrin består uppskattningsvis av ett par 
hundra företag, varav flertalet företag är små och saknar idag egna resurser inom områden 
som materialteknik, produkt- och processutveckling, effektiv tillverkning samt energi- och 
miljöteknik. Vi bedömer därför att DFI har ett mycket stmi strategiskt värde för företagens 
framtida konkurrenskraft. 

- Skärteknikcentrum: Såväl maskiner, skärprocessen som kraven på de fårdiga detaljerna 
utvecklas snabbt och mot allt högre kvalitetsnivåer. Bearbetningsföretagen har idag svårt att 
hitta kvalificerade medarbetare på operatörsnivå, och på akademisk nivå är det en enorm 
utmaning att hitta de medarbetare som skall driva den framtida tekniska utvecklingen i 
företagen. Projektet DFI svarar därför mot ett akut och tydligt industriellt behov. 

-Svenska Gjuteriföreningen: Gjuteribranschen har i allmänhet svårt att rekrytera välutbildad 
personal, och i synnerhet på högre akademisk nivå inkl kvinnor. Detta kan bli förödande då 
alltfler delprocesser som konstruktion, beredning och tillverkning föregås av datorstödd 
simulering. Förväntningarna på projektets resultat är därmed väldigt höga bland gjuterierna. 

Drivkraften för Sveriges Ingenjörer är bl a att man vill medverka till sina medlemmars 
karriärsutveckling. Detta skall uppnås genom att bidra med information och stöd som breddar 
och synliggör nya karriärsvägar. En viktig uppgift för Sveriges Ingenjörer är också att 
generellt bidra till hållbar nationell tillväxt. 

Resultaten från projektet bedöms kunna skapa och förbättra förutsättningarna för såväl 
branschorganisationer som Sveriges Ingenjörer att uppfylla sina uppdrag. Det unika med DFI 
är att majoriteten av branschorganisationerna aldrig tidigare genomfört vare sig ett projekt 
liknande DFI, eller på detta sätt samverkat med Sveriges Ingenjörer. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

l Kommunikationen om värdet av en ingenjör i mindre företag, framgångsrika exempel, 
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projektets resultat och möjlighetema som är kopplade till att delta i projektets aktiviteter är av 
avgörande betydelse för att resultaten i enlighet med uppsatta syften och mål skall uppnås. 
Därför avsätts resurser till en projektanställd kommunikatör och särskilda informations- och 
inspirationsaktiviteter i projektet. Även projektledaren kommer att vara operativt engagerad i 
kommunikations- och informationsaktiviteter. 

Information om och resultat från DFI sprids också via de medverkande organisationemas 
befintliga kanaler både regionalt och nationellt (hemsidor, nyhetsbrev, medlemsmöten etc). 
Under projektets gång kommer många kontakter med företag och ingenjörer att tas i samband 
med informationsinhämtning av goda exempel samt rekrytering till referensgrupper. Vid 
dessa kontakter kommer också information om projektet och dess resultat att spridas. Ä ven 
skriftligt material, t ex broschyrer, kommer tas fram och spridas. 

Projektet kommer genomföra två större spridningskonferenser i regionen, varav 
slutkonferensens också kommer rikta sig till ingenjörer utanför vår region. Syftet med detta är 
att även informera och attrahera ingenjörer som skulle kunna flytta till vår region och ta en 
anställning i regionens mindre företag. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Det är självklart viktigt att göra en ordentlig utvärdering och se om projektet resulterat i 
förändrade attityder och ändrade beteenden hos företagare och ingenjörer. Lika viktigt är att 
göra utvärderingar av projektets olika aktiviteter kontinuerligt under projektets gång, ex vis 
om deltagama i en aktivitet upplevt den som värdefull och fått sina förväntningar uppfyllda
om inte får vi reda på det och kan vidta kmTigerande åtgärder. 

Det vore naturligtvis mycket värdefullt att ha en disputerad, erfaren, kvalificerad följeforskare 
under hela projektet, men vår bedömning är att DFI inte kan bära denna kostnad inom ramen 
för den inlämnade ansökan. Under rådande förutsättningar skulle en extem utvärderaredock 
kunna fungera som "handledare" och "kvalitetssäkrare", medan projektets aktörer bistår med 
insamling av data osv. Detta tror vi skulle kunna vara en modell för DFI som också kan 
hanteras inom befintlig projektbudget 

Vårt förslag är därför att vi dels erbjuder Högskolan i Jönköping att använda projektet för 
empiri i relevanta forskningsprojekt, examensprojekt etc, dels att vi anlitar en erfaren konsult 
för att handleda och kvalitetssäkra en utvärdering av projektet. Beträffande krav, riktlinjer och 
kriterier för denna typ av projektutvärdering kan vi luta oss mot de underlag som finns att 
hämta från ESF hemsida, där det också finns ett nätverk av lämpliga konsulter. 

I övrigt kommer projektet också hela tiden följas av en styrgrupp som träffas fyra gånger per 
år och då utvärderar och bedömer projektets arbete och resultat, samt vid behov tar beslut om 
korrigerande åtgärder. 
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Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar20l5 

Egen personal 450000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1400 

Lönekostnad per timme: 

750 

Externa tjänster 3938500 

Lokalkostnader 5000 

Investeringar (gä ller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 656900 
kostnadsspecifikation i 
bi laga) 

Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 5 050 400 

Intäkter -
Offentl iga bidrag i annat 
än kontanter 

Summa (A) 5 050 400 

Finansiering* 
Finansiär Ar20l5 

Regionförbundet 2025700 

Sveriges Ingenjörer 1117500 

F öretag/Ingen j öre r 1735000 

Organisationer 109200 

Övriga 63000 

Summa (B) 5 050 400 

~~ • .,~, 
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Ar20l6 Ar20 

600000 

4266300 

10000 

825500 

5 701 800 

- -

5 701 800 

Ar20l6 Ar20 

2744100 

1066500 

1782000 

109200 

5 701 800 

Ar20 

o 
-

o 

Ar20 

o 

Datum 

201 4-10-27 

Blankettversion 

2014-01 -31 

Anta~~ 

q 

Tota lt 

l 050 000 

8 204 800 

15 000 

o 

l 482 400 

o 

o 10752200 

- o 

o lO 752 200 

Totalt 

4 769 800 

2 184 000 

3 517 000 

218 400 

63 000 

o 
o 10752200 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fä lten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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